










احلمد هلل رب العاملني، والصاة والسـام على أشـرف املرسـلني، سـيدنا حممد 
وعلـى آلـه وصحبـه والتابعـني هلـم بإحسـان إىل يـوم الديـن، أمـا بعـد:

فبعد ما منَّ اهلل على الساحة التعليمية بصدور اجلزء األول من كتاب القواعد 
يف النحـو واإلعـراب لشـيخنا املـريب محود بـن محيـد الصـوايف ـ حفظـه اهلل ورعـاه ـ 
أخـذ طلبـة العلـم يسـارعون إىل اقتنائـه ودراسـته حـى شـاع بينهـم وانتشـر، وراج يف 
جمالسـهم واشـتهر، وتكررت لذلك طبعاته، وذلك فيما حنسـب لربكة مؤلفه توفيقا 
مـن اهلل تعـاىل وفضـا، ومل يـزل طلبـة العلـم الراغبـون يف حتصيلـه يرتقبـون إصـدار 
اجلـزء الثـاين مـن هـذا الكتـاب، وينتظـرون خروجـه بلهفـة وشـوق، فهـا هـي بغيتهـم 
املنشـودة، ومطلوهبـم الـذي يأملـون، جاءهـم صنـو أخيـه يف ترتيبـه وتبويبـه، وسـهولة 
اإلعرابيـة،  والنمـاذج  النظميـة،  باألبيـات  وأمثلتـه، حملـى  ألفاظـه وأسـلوبه، وإجيـازه 

والتماريـن الـي خيتتـم هبـا كل بـاب.
وقد جاء هذا اجلزء مكما للجزء األول يف تقدمي أهم األبواب النحوية، وزاد 
عليه يف كثرة الفوائد وبعض االسـتطراد، وذلك مراعاة من الشـيخ حفظه اهلل حلال 
الطلبـة الدارسـني يف مدرسـته وغريهـا، فبعـد إتقـان الطالـب املبتـدئ للجـزء األول 

يصبـح أقـوى ملكـة وأكثـر قبـوال للتفصيـل.
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وقـد كان مـن فضـل اهلل علـيَّ أن تشـرفت خبدمـة شـيخي اجلليـل يف مراجعتـه 
ألبـواب هـذا الكتـاب وتعدياتـه وزياداتـه عليـه، فـاهلل أسـأل أن ينفـع هبـذا الكتـاب 
ومبؤلفه اإلسـام واملسـلمني، وأن يبارك لنا يف حياة شـيخنا اجلليل، وأن جيزيه خري 

اجلزاء.
إبراهيم بن عبد اهلل بن سامل آل ثاين
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مخفوضات األسماء

اخلفض لغة ضد االرتفاع.
ويف اصطاح النحاة: تغيري خمصوص عامته الكسرة أو ما ناب عنها.

وال يكون اخلفض إال لألمساء، وخمفوضات األمساء ثاثة:
1 ـ خمفوض باحلرف: وهو كل اسم تقدمه حرف من حروف اجلر.

2 ـ خمفوض باإلضافة: وهو كل اسم أضيف إليه ما قبله.
3 ـ خمفوض بالتبعية: وهو كل تابع تقدمه اسم جمرور.

أمثلة:
1 ـ ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ﴾. فاجلـر يف )اسـم( حبـرف البـاء، ويف )لفـظ اجلالـة( 

باإلضافـة، ويف )الرمحـن( و)الرحيـم( بالتبعيـة.
2 ـ ﴿ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ﴾ ]الناس: 2،1[. فاجلر يف 

)رب( حبـرف البـاء، ويف )النـاس( باإلضافـة، ويف )ملـك( بالتبعيـة.
3 ـ نظرت يف كتاِب الطالِب اجملتهِد. فاجلر يف )كتاب( حبرف اجلر يف، ويف 

)الطالب( باإلضافة، ويف )اجملتهد( بالتبعية.
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حروف الجر

من احلروف الي جتّر االسم:
، وخـا، وحاشـا، وعـدا، ويف، وعـن، وعلـى، ومـذ، ومنـذ،  ِمـن، وإىل، وحـىَّ

، والـام، وكـي، والـواو، والتـاء، والـكاف، والبـاء، ولعـل، ومـى. وربَّ
قال ابن مالك يف األلفية:

هـــاك حـــروَف اجلـــرِّ وْهـــَي: )ِمـــن، إىل
، الـــاُم، كـــي، واٌو، وتـــا مـــْذ، منـــُذ، ربَّ

، خا، حاشا، عدا، يف، َعن، على حىَّ
ومـــَى( ولعـــلَّ،  والبَـــا،  والـــكاُف، 

أمثلة:
1 ـ مررت بزيد.

2 ـ ركبت على الفرس.
3 ـ خرجت من املدرسة إىل املسجد.

4 ـ الكتاب يف املكتبة.
5 ـ ما رأيته منذ يومني

6 ـ جاء القوم حاشا زيٍد وخا بكٍر وعدا عمرٍو.
7 ـ زيٌد كاألسد
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8 ـ األمر هلل.
9 ـ ربَّ رجٍل لِقيُته.

10 ـ ﴿ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ  ﴾ ]القدر: 5[.
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حروف القسم

ومن حروف اجلر حروف القسم، وهي ثاثة:
1 ـ الباء.
2 ـ الواو.
3 ـ التاء.

قال يف ملحة اإلعراب:
ثَّ جتـــرُّ االســـَم بـــاُء الَقســـِم
لكـــن َتـُــصُّ التـــاَء بِاســـم اهلِل

فاعلَـــِم أيًضـــا  والتَّـــاُء  وواُوُه 
اشـــتباِه بِـــا  ــــبَت  تـعجَّ إذا 

أمثلة:
أ( واهلل إنَّ حممًدا َلصاِدٌق.

ب( باهلل ألجتهدنَّ.
ج( ﴿ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی﴾ ]األنبياء: 57[.

فوائد:	 

1 ـ أحلق بعضهم حبروف القسم )ها(، فيقال: ها اهلل، بقطع اهلمزة ووصلها، 
وبإثبات ألف )ها( وحذفها.
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2 ـ قـد حيـذف حـرف اجلـر ويبقـى االسـم جمـرورا كمـا هـو، ومـن ذلـك قـول 
الشـاعر:

قبيلـــٍة شـــرُّ  النَّـــاِس  أيُّ  قيـــَل  أشـــاَرْت ُكَليـــٍب باألكـــفِّ األصابـِــُعإذا 
3 ـ مـذ ومنـذ قـد يكونـان امسـني، وقـد يكونـان حـريف جـر، فيكونـان امسـني إذا 
وليهمـا اسـم مرفـوع أو فعـل مـاض، مثـل: مـا رأيتـه مـذ يـوُم اخلميـس، ومـا شـعرنا 

بالـربد منـذ أشـرقت الشـمس، ويكونـان حرفـني إذا وليهمـا اسـم جمـرور كمـا مـر.
قال ابن مالك:

ومـــْذ ومنـــُذ امســـاِن حيـــُث َرفـََعـــا
َفَكِمـــن ُمِضـــيٍّ  يف  جَيُـــرَّا  وإْن 

أو أُولِيا الفعَل َكِجئُت مْذ دَعا
مهَا ويف احلضوِر معَن يف اسَتِب

4 ـ فائدة يف جواب القسم وأنواعه:
جـواب القسـم يكـون مجلـة ال حمـل هلـا مـن اإلعـراب، امسيـة كانـت أو فعليـة، 

مثبتـة أو منفيـة.
فإذا كان جواب القسم مجلة فعلية مثبتة فعلها مضارع أكدت بالام والنون، 

مثل قوله تعاىل: ﴿ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی﴾ ]األنبياء: 57[.
وإذا كان جواب القسم مجلة فعلية مثبتة فعلها ماض متصرف أكدت بالام 

وقـد، مثـل قولـه تعـاىل يف سـورة التـني: ﴿ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ 
پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ﴾ ومثـل قولـه تعـاىل يف سـورة البلـد: 

ڍ ڍ  ڇ ڇ ڇ  چ ڇ  چ چ  ڃ چ  ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ  ﴿ ڄ ڄ 
ڌ ﴾.

وقـد حيـذف كٌل مـن الـام وقـد عنـد طـول القسـم كمـا يف قولـه تعـاىل يف سـورة 
ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ ٱ  الـربوج: 

ڀ ﴾ فجـواب القسـم »قتـل« ليـس بـه مؤكـد فقـد حـذف لطـول القسـم.
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وإذا كان جواب القسم مجلة فعلية مثبتة فعلها ماض جامد أكد بالام فقط 
مثل: واهلل لنعم الرجل حممد.

وإذا كان جـواب القسـم مجلـة امسيـة مثبتـة أكـدت بـإّن والـام أو بـإّن وحدهـا 
أو بالام وحدها مثل: واهلل إن الطالب جملتهد، واهلل إن الطالب جمتهد، واهلل حملمد 

كرمي.
وإذا كان جواب القسم مجلة منفية امسية أو فعلية فا حتتاج إىل مؤكد.

1 ـ زيٌد كاألسِد
زيد: مبتدأ مرفوع وعامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره.

كاألسـد: الـكاف حـرف جـر، واألسـد: اسـم جمـرور وعامـة جـره الكسـرة 
الظاهـرة علـى آخـره. واجلـار واجملـرور متعلـق مبحـذوف خـرب املبتـدأ.

2 ـ ُربَّ رجٍل لقيُتُه
رب: حرف جر شبيه بالزائد.

رجـل: مبتـدأ مرفـوع وعامـة رفعـه الضمـة املقـدرة علـى آخـره منـع مـن ظهورهـا 
حركـة حـرف اجلـر الشـبيه بالزائـد.

لقيتـه: لقـي: فعـل مـاض مبـي علـى السـكون التصالـه بالتـاء، والتـاء ضمـري 
مبي على الضم يف حمل رفع فاعل، واهلاء: ضمري متصل مبي على الضم يف حمل 

نصـب مفعـول بـه.
واجلملة من الفعل والفاعل يف حمل رفع خرب املبتدأ.
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3 ـ ما رأيُتُه منُذ َيوَميِن
ما: حرف نفي

رأيته: رأى فعل ماض مبي على السكون التصاله بالتاء.
والتاء: ضمري مبي على الضم يف حمل رفع فاعل.

والهاء: ضمري متصل مبي على الضم يف حمل نصب مفعول به.
منذ: حرف جر.

يومين: اسم جمرور وعامة جره الياء نيابة عن الكسرة ألنه مثن.
واجلار واجملرور متعلق بالفعل رأى.

4 ـ واهلِل إنَّ محمًَّدا َلصاِدٌق
واهلل: الـواو: حـرف قسـم، ولفـظ اجلالـة اسـم جمـرور، واجلـار واجملـرور متعلقـان 

بفعـل قسـم حمـذوف وجوبا.
إن: حرف توكيد ونصب.

محمًدا: اسم إن منصوب وعامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره.
لصـادق: الـام حـرف توكيـد، وصـادق خـرب إن مرفـوع وعامـة رفعـه الضمـة 

الظاهـرة علـى آخـره. ومجلـة جـواب القسـم ال حمـل هلـا مـن اإلعـراب.
5 ـ باهلِل أَلجتهَدنَّ

بـاهلل: البـاء حـرف قسـم، ولفـظ اجلالـة اسـم جمـرور، واجلـار واجملـرور متعلقـان 
بفعـل قسـم حمـذوف جـوازا.

الفتـح  علـى  مبـي  مضـارع  فعـل  أجتهـد:  تأكيـد،  حـرف  الـام  ألجتهـدن: 
أنـا، والنـون نـون  بنــون التوكيــد املباشــرة، والفاعـل ضمـري مسـترت تقديـره  التصالـه 

التوكيـد.
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6 ـ ما رأيُتُه مْذ يوماِن
ما: حرف نفي

رأيتـه: رأى: فعـل مـاض مبـي علـى السـكون التصالـه بالتـاء، والتـاء ضمـري 
متصـل مبـي علـى الضـم يف حمـل رفـع فاعـل، واهلـاء ضمـري متصـل مبـي علـى الضـم 

يف حمـل نصـب مفعـول بـه.
مذ: اسم مبي على السكون يف حمل رفع مبتدأ.

يومـان: خـرب املبتـدأ مرفـوع وعامـة رفعـه األلـف نيابـة عـن الضمـة ألنـه مثـن، 
واملعـن أمـُد ذلـك يومـان.

وجيوز أن تعرب مذ خربا مقدما ويومان مبتدأ مؤخرا.

7 ـ أقبْلُت إلى الصَّالِة منُذ َسِمعُت األذاَن
أقبلـت: أقبـل: فعـل مـاض مبـي علـى السـكون التصالـه بالتـاء، والتـاء ضمـري 

متصـل مبـي علـى الضـم يف حمـل رفـع فاعـل.
إلى الصالة: جار وجمرور متعلق بالفعل أقبل.

منذ: ظرف زمان مبي على الضم يف حمل نصب.
سـمعت: مسـع: فعـل مـاض مبـي علـى السـكون التصالـه بالتـاء، والتـاء ضمـري 

متصـل مبـي علـى الضـم يف حمـل رفـع فاعـل.
األذان: مفعول به منصوب وعامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره.

واجلملة الفعلية يف حمل جر باإلضافة.
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س1: عّرف اجلر.
س2: ما عدد خمفوضات األمساء؟ وما هي؟

واملخفــوض  باإلضافــة،  واملخفــوض  باحلــرف،  املخفــوض  بــني  الفــرق  مــا  س3: 
بالتبعيــة؟

س4: اذكر مخسة عشر حرفا من حروف اجلر.
س5: اذكر بيتني من ألفية ابن مالك يف تعداد حروف اجلر.

س6: ما عدد حروف القسم؟ وما هي؟
س7: اذكر بيتني من ملحة اإلعراب يف حروف القسم.

س8: ما احلرف الذي أحلقه بعض النحاة حبروف القسم؟ اذكر مثاال عليه.
س9: قــد حيــذف حــرف اجلــر فيبقــى االســم جمــرورا، اذكــر بيــت شــعر عــن العــرب 

مثــاال علــى ذلــك.
س10: مــذ ومنــذ مــى يكونــان امســني ومــى يكونــان حــريف جــر؟ اذكــر بيتــني البــن 

مالــك يف ذلــك.
س11: ما الصور الي يأيت عليها جواب القسم؟ ومباذا يؤكد كل منها.

س12: أعرب اجلمل اآلتية:
زيد كاألسد •
رب رجل لقيته •
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ما رأيته منذ يومني •
واهلل إن حممدا لصادق •
باهلل ألجتهدن •
ما رأيته مذ يومان. •
أقبلت إىل الصاة منذ مسعت األذان •
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اإلضافة

اإلضافـة: هـي ضـم اسـم إىل اسـم بقصـد تصيصـه أو تعريفـه، ويسـمى األول 
مضافًـا ويسـمى الثـاين مضافًـا إليـه.

وإذا كان االسـم املـراد إضافتـه منونـا حـذف تنوينـه، وإذا كان مثـنًّ أو مجـَع 
ـٍر سـامل حذفـت نونُـه. مذكَّ

أمثلة:
1 ـ جاء صاحُب زيٍد.

2 ـ رأيُت َصِديَقْي َعمرٍو.
3 ـ مررت مبعلِِّمي املدرسِة.

معاين اإلضافة

تكون اإلضافة:
1 ـ مبعن )الام(.

2 ـ وتكون مبعن )ِمْن(.
3 ـ وتكون مبعن )يف(.

فتقدر بـ )الام( إذا كان املضاف ملكا للمضاف إليه أو خيتص به.
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اِر. مثل: هذا خلُق اهلِل، وهذا باُب الدَّ
ويقدر بـ )ِمْن( إذا كان املضاف جنًسا من املضاف إليه: كـ)هذا ثوُب حريٍر( 

و)هذا خامُت حديٍد(.
إليـه ظرفـا للمضـاف: كقولـه تعـاىل: ﴿ ٹ  بــ )يف( إذا كان املضـاف  ويقـدر 
ٹ ٹ ڤ ﴾ ]سـبأ: 33[. وقوله:﴿ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ﴾ 

]البقـرة: 226[.

حكم املضاف واملضاف إليه

يعـرب املضـاف علـى حسـب موقعـه مـن اإلعـراب، فيكـون مبتـدأ أو خـربا أو 
فاعـا أو مفعـوال أو غـرَي ذلـك، وحكـم املضـاف إليـه اجلـر باإلضافـِة.

قال يف ملحة اإلعراب:
باإلضافـــة االســـم  جيـــّر  وقـــْد 
ِم( )الـــاَّ مبعـــَن  تـــأيت  فتـــارًة 
إذا )ِمـــن(  تـــأيت مبعـــن  وتـــارًة 
َويف الــــُمَضاِف َمـــا جَيُـــرُّ أبـــَدا
وِمثـــُل وُذو  ُســـبحاَن  ومنـــُه 
ثَّ اجِلَهـــاُت الّســـتُّ فـــوُق َوَورَا
َوَهَكـــَذا غـــرُي وبعـــُض وِســـَوى 

ُقحافَـــة أيب  داُر  كقوهِلِـــم: 
متـــاِم أيب  عبـــُد  أتـــى  حنـــُو: 
قلت: َمَنا زيٍت، فِقْس ذاَك وَذا
مثُل َلُدْن زيٍد َوِإن شئَت َلَدى
وكلُّ وأُولُـــو  وعنـــَد  وَمـــْع 

ِمـــرَا  بِـــا  وَعكُســـَها  وَينَـــٌة 
ـــٍم َشـــىَّ َرَواَهـــا َمـــن َرَوى يف َكِل

وقال أيضا:
وَتســـُقُط النُّونـــاِن يف اإلضافَـــة
أخينَـــا َصاحـــَي  َلِقيـــُت  وقـــد 

الّرصافَـــة حنـــُو رأيـــُت ســـاِكِي 
يَقينَـــا حذِفِهمـــا  يف  فاعلْمـــُه 



19

وقال ابن مالك:
نونًـــا تلِـــي اإلعـــراَب أو تَنوينـــا
والثَّاينَ اجُرْر وانِو ِمن أو يف إَذا
ِلَما ِسوى َذيِْنَك واْخُصْص أوَّال

ِمَّا ُتِضيُف احذْف َكطُوِر سيَنا
َم ُخَذا مْل َيصُلِح إال ذاَك والاَّ
أَو أْعِطـــِه التَّعريـــَف بِالـــذي تـَــا

فوائد:	 

1 ـ اإلضافـة قسـمان: لفظيـة ومعنويـة، فاإلضافـة اللفظيـة هـي إضافـة الوصـف 
اللفـظ، ولذلـك  ترجـع إىل تفيـف  املضـارع إىل معمولـه، وفائدهتـا  للفعـل  املشـبه 
مسيـت لفظيـة، وهـي ال تفيـد تعريفـا وال تصيصـا، مثـل: هـذا مكـرُم سـعيٍد غـدا، 
وكقولـه تعـاىل: ﴿ ۆئ ۆئ ۈئ ﴾ ]املائـدة: 95[، وأمـا اإلضافـة املعنويـة، فهـي الـي 

مـر ذكرهـا، وتسـمى حمضـة أيضـا، ألهنـا خالصـة مـن نيـة االنفصـال.
قال ابن مالك:

يـَْفَعـــُل املـُـــضاُف  ُيشـــاِبِه  وإْن 
َكـــُربَّ راِجينَـــا عظيـــِم اأَلَمـــِل
وذي اإلضافـــُة امُسهـــا لفظيَّـــة

وْصًفـــا فـََعـــْن تَنكـــريِِه ال يُعـــَزُل
احلِيَـــِل قليـــِل  القلـــِب  ُمـــَروَِّع 
وَمعنويَـّــة حَمضـــٌة  وتِلـــَك 

2 ـ ال جيـوز دخـول األلـف والـام علـى املضـاف الـذي إضافتـه معنويـة، ألن 
اإلضافـة منافيـة لأللـف والـام، أمـا دخوهلمـا علـى املضـاف الـذي إضافتـه لفظيـة 
فجائـز بشـرط أن تدخـل األلـف والـام علـى املضـاف إليـه أو علـى مـا أضيـف إليـه 
القريـِة. وجيـوز  املكـرُم ضيـوِف  الوعـد، وجـاء  الصـادق  مثـل: جـاء  إليـه،  املضـاف 
كذلـك دخـول األلـف والـام علـى املضـاف إضافـة لفظيـة إذا كان مثـن أو مجـع 

مذكـر سـامل، مثـل: أكرمـت العائِـِدي زيـٍد، ولقيـت احلاِفِظـي ألفيـِة ابـن مالـك.
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قال ابن مالك:
وَوْصـــُل َأْل بـِــَذا املـــُـضاِف ُمغتـََفـــر
الثَـّــاين ُأِضيـــَف  لـــُه  بِالـــذي  أو 
وكوهُنا يف الَوصِف كاٍف إْن َوَقع

إْن ُوِصَلت بالثَّاين كاجَلعِد الشََّعر
اجلـــاين رأِس  الضَّـــاِرب  َكَزيـــد 
اتَـّبَـــع ســـبيله  مَجًعـــا  أْو  ُمثـــنًّ 

1 ـ هذا خلق اهلل
هذا: اسم إشارة مبي على السكون، يف حمل رفع مبتدأ.

آخـره، وهـو  علـى  الظاهـرة  الضمـة  رفعـه  مرفـوع وعامـة  املبتـدأ  خلـق: خـرب 
إليـه جمـرور وعامـة جـره الكسـرة الظاهـرة علـى  مضـاف. ولفـظ اجلالـة مضـاف 

آخـره.
2 ـ اشتريت ثوب حرير

والتـاء  بالتـاء،  التصالـه  السـكون  علـى  مبـي  مـاض  فعـل  اشـرتى  اشـتريت: 
فاعـل. رفـع  مبـي يف حمـل  متصـل  ضمـري 

ثـوب حريـر: ثـوب: مفعـول بـه منصـوب وعامـة نصبـه الفتحـة الظاهـرة علـى 
آخـره، وهـو مضـاف.

وحرير: مضاف إليه جمرور وعامة جره الكسرة الظاهرة على آخره.
3 ـ ﴿ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ﴾ ]البقرة: 226[

للذين: جار وجمرور متعلق مبحذوف خرب مقدم.
األفعـال  مـن  ألنـه  النـون  ثبـوت  رفعـه  وعامـة  مرفـوع  مضـارع  فعـل  يؤلـون: 
فاعـل. السـكون يف حمـل رفـع  مبـي علـى  اخلمسـة، وواو اجلماعـة ضمـري متصـل 
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الكسـرة  اسـم جمـرور وعامـة جـره  ونسـاء:  مـن حـرف جـر،  نسـائهم:  مـن 
الظاهـرة علـى آخـره، وهـو مضـاف، وهـم: ضمـري مبـي علـى السـكون يف حمـل جـر 

مضـاف إليـه
تربـص: مبتـدأ مؤخـر مرفـوع وعامـة رفعـه الضمـة الظاهـرة علـى آخـره، وهـو 

مضـاف.
أربعـة: مضـاف إليـه جمـرور وعامـة جـره الكسـرة الظاهـرة علـى آخـره، وهـو 

مضـاف.
أشهر: مضاف إليه جمرور وعامة جره الكسرة الظاهرة على آخره.

4 ـ ﴿  ڈ ڈ ژ ژ ڑ﴾ ]المسد: 1[
تبت: تب: فعل ماض مبي على الفتح. والتاء تاء التأنيث.

يـدا أبـي لهـب: يـدا: فاعـل مرفـوع وعامـة رفعـه األلـف نيابـة عـن الضمـة ألنـه 
مثـن، وهـو مضـاف وأيب: مضـاف إليـه جمـرور وعامـة جـره اليـاء نيابـة عـن الكسـرة 
ألنـه مـن األمسـاء السـتة، وهـو مضـاف، وهلـب: مضـاف إليـه جمـرور وعامـة جـره 

الكسـرة الظاهـرة علـى آخـره.
والفاعـل  الفتـح،  علـى  مبـي  مـاض  فعـل  وتـب  الـواو حـرف عطـف،  وتـب: 

يعـود إىل أيب هلـب. تقديـره هـو  ضمـري مسـترت جـوازا 
5 ـ استمعت إلى قارئي القرآن

اسـتمع: فعـل مـاض مبـي علـى السـكون التصالـه بالتـاء. والتـاء ضمـري متصـل 
مبـي علـى الضـم يف حمـل رفـع فاعـل.

إلى: حرف جر.
قارئـي القـرآن: قارئـي: اسـم جمـرور وعامـة جـره اليـاء نيابـة عـن الكسـرة ألنـه 
مجع مذكر سـامل، وهو مضاف، والقرآن: مضاف إليه جمرور وعامة جره الكسـرة 

الظاهـرة علـى آخـره.
واجلار واجملرور متعلق بالفعل استمع.
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6 ـ جاء الصادق الوعد
جاء: فعل ماض مبي على الفتح.

الصادق: فاعل مرفوع وعامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وهو مضاف.
الوعد: مضاف إليه جمرور وعامة جره الكسرة الظاهرة على آخره.

7 ـ لقيت الحافظي ألفية ابن مالك
لقـي: فعـل مـاض مبـي علـى السـكون التصالـه بالتـاء، والتـاء ضمـري متصـل 

مبـي يف حمـل رفـع فاعـل.
الحافظـي: مفعـول بـه منصـوب وعامـة نصبـه اليـاء نيابـة عـن الكسـرة، ألنـه 

مجـع مذكـر سـامل، وهـو مضـاف.
ألفيـة: مضـاف إليـه جمـرور وعامـة جـره الكسـرة الظاهـرة علـى آخـره. وهـو 

مضـاف.
وهـو  آخـره.  علـى  الظاهـرة  الكسـرة  إليـه جمـرور وعامـة جـره  مضـاف  ابـن: 

مضـاف.
مالك: مضاف إليه جمرور وعامة جره الكسرة الظاهرة على آخره.
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س1: عرف اإلضافة.
س2: ما الذي حيذف من االسم املراد إضافته؟

س3: اذكر ثاثة أمثلة لإلضافة.
س4: اذكر ما تعرفه من معاين اإلضافة.

س5: مــى تكــون اإلضافــة مبعــن مــن؟ ومــى تكــون مبعــن يف؟ ومــى تكــون مبعــن 
الــام؟ واذكــر مثــاال لــكل معــن منهــا.

س6: بنيِّ حكَم املضاِف واملضاف إليه.
س7: اذكر ثاثَة أبيات من ملحة اإلعراب يف اإلضافة.

س8: اذكــر بيتــني مــن ملحــة اإلعــراب يف حــذف نــون املثــن ونــون مجــع املذكــر 
الســامل عنــد اإلضافــة.

س9: اذكر ثاثة أبيات البن مالك يف معاين اإلضافة.
س10: اذكــر قســمي اإلضافــة، ومــا الفــرق بينهمــا؟ واذكــر ثاثــة أبيــات البــن 

مالــك يف ذلــك.
س11: مــى جيــوز دخــول األلــف والــام علــى املضــاف، ومــى ال جيــوز؟ اذكــر ثاثــة 

أبيــات البــن مالــك يف ذلــك.
س12: أعرب اجلمل اآلتية:

 ﴿ى ائ ائ ﴾ ]لقمان: 11[. •

 اشرتيت ثوب حرير. •
 ﴿ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ﴾ ]البقرة: 226[. •
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 ﴿  ڈ ڈ ژ ژ ڑ﴾ ]املسد: 1[ . •

 استمعت إىل قارئي القرآن. •
 جاء الصادق الوعد. •
 لقيت احلافظي ألفية ابن مالك. •
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منصوبات األسماء

النصب لغة االستواء واالستقامة.
ويف اصطاح النحاة: هو تغيري خمصوص عامته الفتحة أو ما ناب عنها.

من منصوبات األمساء:

1 ـ املفعول به.
2 ـ املفعول املطلق.

3 ـ املفعول من أجله.
4 ـ املفعول فيه، وهو ظرف املكان وظرف الزمان.

5 ـ املفعول معه.
6 ـ احلال.

7 ـ التمييز.
8 ـ املستثن.
9 ـ املنادى.

10 ـ اسم إن وأخواهتا.
11 ـ خرب كان وأخواهتا.
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12 ـ اسم ال النافية للجنس.
13 ـ خرب األدوات الي تعمل عمل ليس.

14 ـ التابع للمنصوب، والتوابع أربعة: النعت والتوكيد والعطف والبدل.
األمثلة:

وِسرُت والنيَل خوفًا ِمن ِعتاِبَك ِلَضربـــُت ضربـًــا أبـَــا عمـــرٍو غـــداَة أتـَــى 1 ـ 
راكبـــا األمـــرُي  جـــاَء  خاِطبـــامثالُـــُه:  عـــكاظ  يف  قـــسٌّ  وقـــاَم  2 ـ 
زُبـــًدا َمنَـــواِن  ِعنـــِدي  عبـــداتقـــوُل:  وأربعـــوَن  ومخســـٌة  3 ـ 
َســـعدا إال  القـــوُم  جـــاَء  َدْعـــداتقـــوُل:  إال  النِّســـوُة  وقاَمـــِت  4 ـ 
واإلكـــرام اجلـــال  ذا  5 ـ يـــا 
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المفعول به

المفعول به: هو االسم املنصوب الذي يقع عليه الفعل.
والمفعول به قسمان: ظاهر ومضمر.

فالظاهر مثل: أكرمت زيدا، وركبت الفرس، وقتلت العدو.
والمضمر قسمان: متصل ومنفصل.

فاملتصـل اثنـا عشـر ضمـريا، وهـي: )أكرمـي، وأكرمنـا، وأكرمـَك، وأكرمـِك، 
وأكرمهـم،  وأكرمهمـا،  وأكرمهـا،  وأكرمـه،  وأكرمكـن،  وأكرمكـم،  وأكرمكمـا، 

وأكرمهـن(.
واملنفصـل اثنـا عشـر ضمـريا، وهـي: )إيـاي، وإيانـا، وإيـاَك، وإيـاِك، وإياكمـا، 

وإياكـم، وإياكـن، وإيـاه، وإياهـا، وإيامهـا، وإياهـم، وإياهـن(.
قال يف ملحة اإلعراب:

والنصـــُب للَمفعـــوِل ُحكـــٌم وَجبـَــا
الفاِعـــُل عنـــُه  ـــَر  ُأخِّ ـــا  ورمبَّ
يَعلَـــى ُموســـى  تـَُقـــْل كلَّـــَم  وإْن 

أَرنـَبَـــا األمـــرُي  صـــاَد  كقوهِلِـــم 
حنـــُو قـــِد اســـَتوَف اخلـــراَج العامـــُل
أَْوىَل فهـــَو  الفاعـــَل  ِم  فقـــدِّ
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فوائد:	 

1 ـ األصـل يف املفعـول أن يـأيت بعـد الفاعـل، ويصـح تقديـه عليـه، ويصـح 
تقديـه علـى الفعـل، مـا مل ينـع مـن مجيـع ذلـك مانـع.

أمثلة:
أ ـ أكرم سعيًدا حممٌد.
ب ـ سعيًدا أكرم حممٌد

2 ـ إذا مل يظهر اإلعراب يف الفاعل واملفعول ومل توجد داللة على تعيينهما، 
وجب تقدمي الفاعل وتأخري املفعول، مثل أكرم موسـى عيسـى.

بذاهتـا إىل مفعـول وتسـمى الزمـة، وبعضهـا  تتعـدى  األفعـال ال  بعـض  ـ   3
يتعـدى فلذلـك تسـمى متعديـة، وأكثرهـا ينصـب مفعـوال واحـدا، ومنهـا مـا ينصـب 
مفعولـني، ومنهـا مـا ينصـب ثاثـة، وقـد تقـدم الـكام يف اجلـزء األول علـى الـي 

تنصـب مفعولـني وثاثـة مفاعيـل.

1 ـ أكرمت محمدا
أكرمـت: أكـرم فعـل مـاض مبـي علـى السـكون التصالـه بالتـاء، والتـاء ضمـري 

مبـي علـى الضـم يف حمـل رفـع فاعـل.
محمدا: مفعول به منصوب وعامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره.

2 ـ المدرس علََّمك
المدرس: مبتدأ مرفوع باالبتداء وعامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره.
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الفتـح، والفاعـل ضمـري مسـترت جـوازا  علمَّـك: علَّـم فعـل مـاض مبـي علـى 
تقديـره هـو يعـود إىل املـدرس، والـكاف ضمـري مبـي علـى الفتـح يف حمـل نصـب 

مفعـول بـه، واجلملـة مـن الفعـل والفاعـل يف حمـل رفـع خـرب املبتـدأ.
3 ـ إياك أكرمت

إياك: ضمري منفصل مبي على الفتح يف حمل نصب مفعول به مقدم.
أكرمـت: أكـرم فعـل مـاض مبـي علـى السـكون التصالـه بالتـاء، والتـاء ضمـري 

متصـل مبـي علـى الضـم يف حمـل رفـع فاعـل.
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المفعول المطلق

المفعـول المطلـق: املصـدر املنتصـب توكيـدا لعاملـه أو بيانـا لنوعـه أو عـدده، 
وهـو قسـمان لفظـي ومعنـوي.

فاللفظي: هو أن يوافق لفظ فعله كـ )ضربت ضربا، وفرحت فرحا، وتعلمت 
تعلما(.

والمعنـوي: هـو أن يوافـق معـن فعلـه دون لفظـه كـ )فرحـت جـذال، وقعـدت 
جلوسـا(.

أنواع املفعول املطلق

يأيت املفعول املطلق على ثاثة أنواع:
1 ـ مؤكدا لعامله. مثل: ﴿ ڃ چ چ چ ﴾ ]النساء: 164[.

2 ـ مبينا لنوعه. مثل: ﴿ ۈ ۈ ٴۇ ۋ﴾ ]القمر: 42[.
3 ـ مبينا لعدده. مثل: ﴿ ڃ ڃ چ﴾ ]احلاقة: 14[.

قال ابن مالك:
َكِســـْرُت َســـريَتني ســـرَي ِذي َرَشـــدتوِكيـــًدا اْو نَوًعـــا يُبِـــنُي أو َعـــدد
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ما ينوب عن املصدر

حيذف املصدر، وينوب عنه أشياء، وهي:
1 ـ صفته. مثل: ذكرت اهلل كثريا.

2 ـ اإلشارة إليه. مثل: شكرته ذلك الشكر.
3 ـ ضمريه. مثل: اإلكرام أكرمته زيدا.

4 ـ ما يدل على نوعه. مثل: رجعت القهقرى.
5 ـ ما يدل على عدده. مثل: ﴿ گ گ ڳ﴾ ]النور: 4[.

6 ـ ما يدل على آلته. مثل: ضربته سوطا.
7 ـ كل أو بعـض عنـد إضافتهمـا إىل املصـدر. مثـل: ﴿ چ چ چ 

ڇ ﴾ ]النسـاء: 129[.
قال يف امللحة:

أصـــِل وأيُّ  األصـــُل  واملصـــدُر 
النَّصبَـــا النَّحـــاُة  لـــُه  وأوجبَـــْت 
واآلالُت الوصـــُف  أُقيـــَم  وقـــْد 
حنـــُو: ضربـــُت العبـــَد ســـوطًا فَهـــَرْب
َجلـــَده أربعـــنَي  ا  حـــدًّ واجلـــْدُه 

الِفعـــِل اشـــتقاُق  صـــاِح  يـــا  وِمنـــُه 
ضربَـــا زيـــًدا  َضربـــُت  قوهِلِـــم:  يف 
اإلثبـــاِت والعـــدُد  مقاَمـــُه 
واْضرِْب أشدَّ الضَّرِب َمن يَغَشى الرَِّيب
عْبـــَده زيـــٍد  حبـــِس  مثـــَل  واحِبْســـُه 

حذف عامل املصدر

لـك  سـعيا  مثـل:  الدعـاء،  وغـري  الدعـاء  عنـد  املصـدر  عامـل  حيـذف  قـد 
وهنيئـا،  وشـكرا،  ومحـدا،  عمـرو،  وويـَح  زيـد  وويـَل  وكيـا،  لـك  وجدعـا   ورعيـا، 

و﴿حب خب مب﴾ ]املؤمنون: 41[.
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قال يف امللحة:
ـــا ُأضِمـــَر فعـــُل املـَـــصدِر ورمبَّ
ورعيَـــا لـــُه  َســـقًيا  ومثلُـــُه 
وِمنـــُه قـــْد جـــاَء األمـــرُي ركَضـــا

َكَقوهلِِم: مسًعا وطوًعا فاخرُبِ
وكيَّـــا لـــُه  جْدًعـــا  َتشـــْأ  وإْن 

واشـــَتَمل الصَّمـــاَء إْذ توضَّـــا 

فوائد:	 

ولبيـــك،  ومعـــاذ،  )ســـبحان،  املصـــدر:  علـــى  املنصوبـــة  الكلمـــات  مـــن  ـ   1
وســـعديك(. وحنانيـــك، 

2 ـ مسـي املصـدر هبـذا االسـم ألنـه يصـدر عنـه مجيـع املشـتقات، فهـو األصـل 
الـذي اشـتقت منـه األفعـال والصفـات.

قال ابن مالك:
وكونــُـُه أْصـــا هِلَذيـــِن انـُْتِخـــبمبثِلِه أو ِفعٍل أو وْصٍف ُنِصب

وقال صاحب امللحة:
وِمنُه يا صاِح اشتقاُق الِفعِلواملـــَـصَدُر األصـــُل َوأيُّ أْصـــِل

وِسرُت والنِّيَل خوفًا ِمن ِعتاِبَك ِليَضربـــُت ضْربـًــا أبـَــا عمـــٍرو غـــداَة أتـَــى 1 ـ 

ضربت: ضرب: فعل ماض مبي على السكون التصاله بالتاء، والتاء ضمري 
مبي على الضم يف حمل رفع فاعل.

ضربا: مفعول مطلق منصوب وعامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره.
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أبـا: مفعـول بـه منصـوب وعامـة نصبـه األلـف نيابـة عـن الفتحـة ألنـه مـن 
مضـاف. وهـو  السـتة،  األمسـاء 

عمرو: مضاف إليه جمرور وعامة جره الكسرة الظاهرة على آخره.
غداة: ظرف زمان منصوب وعامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره.

جـوازا  مسـترت  ضمـري  والفاعـل  املقـدر،  الفتـح  علـى  مبـي  مـاض  فعـل   أتـى: 
تقديره هو.

وسـرت: الواو عاطفة، سـار: فعل ماض مبي على السـكون التصاله بالتاء، 
والتـاء ضمـري مبـي علـى الضـم يف حمـل رفـع فاعـل.

والنيـل: الـواو واو املعيـة، والنيـل: مفعـول معـه منصـوب وعامـة نصبـه الفتحـة 
الظاهـرة علـى آخـره.

خوفا: مفعول له منصوب وعامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره.
من: حرف جر

عتابـك: اسـم جمـرور وعامـة جـره الكسـرة الظاهـرة علـى آخـره، وهـو مضـاف 
والـكاف ضمـري متصـل مبـي علـى الفتـح يف حمـل جـر مضـاف إليـه.

لي: جار وجمرور متعلق باملصدر عتاب.
2 ـ كلمت محمدا تكليما

كلمـت: كلـم فعـل مـاض مبـي علـى السـكون التصالـه بالتـاء، والتـاء ضمـري 
متصـل مبـي علـى الضـم يف حمـل رفـع فاعـل.

محمدا: مفعول به منصوب وعامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره.
تكليما: مفعول مطلق منصوب وعامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره.
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3 ـ سار المسافر سيرين
سار: فعل ماض مبي على الفتح.

المسافر: فاعل مرفوع وعامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره.
سـيرين: مفعـول مطلـق منصـوب وعامـة نصبـه اليـاء نيابـة عـن الفتحـة ألنـه 

مثـن.
4 ـ ﴿گ گ ڳ ﴾ ]النور: 4[

اجلـدوا: فعـل أمـر مبـي علـى حـذف النـون، والـواو ضمـري مبـي على السـكون 
يف حمل رفع، وهم: ضمري مبي على السـكون يف حمل نصب مفعول به.

عـن  نيابـة  اليـاء  نصبـه  منصـوب وعامـة  املصـدر  مقـام  قائـم  عـدد  ثمانيـن: 
السـامل. املذكـر  جبمـع  ملحـق  ألنـه  الفتحـة 

جلدة: متييز منصوب وعامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره.
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س1: عرف النصب لغة واصطاحا.
س2: اذكر ما حتفظه من منصوبات األمساء؟ ث اذكر مثاال لكل واحد منها.

س3: عرف املفعول به، وإىل كم قسم ينقسم؟ واذكر هذين القسمني.
س4: ما عدد ضمائر النصب املتصلة؟ وضمائر النصب املنفصلة؟ وما هي؟

س5: أعرب اجلمل اآلتية:
1 ـ أكرمت حممدا

2 ـ املدرس أكرمك
3 ـ إياك أكرمت

املطلــق  واملفعــول  اللفظــي؟  املطلــق  املفعــول  ومــا  املطلــق،  املفعــول  عــرف  س6: 
املعنــوي؟

س7: يــأيت املفعــول املطلــق علــى ثاثــة أنــواع؛ مــا هــي؟ واذكــر بيتــا مــن ألفيــة ابــن 
مالــك متضمنــا أنــواع املفعــول املطلــق.

س8: كــم شــيئا ينــوب عــن املصــدر؟ ومــا هــي؟ اذكــر أبياتــا مــن ملحــة اإلعــراب 
يف ذلــك.

س9: اذكــر عشــرة مصــادر حــذف عاملهــا، ومخســة ألفــاظ منصوبــة علــى أهنــا 
مطلــق. مفعــول 

س10: اذكر ثاثة أبيات من ملحة اإلعراب يف حذف عامل املفعول املطلق.
س11: ملــاذا مســي املصــدر مصــدرا؟ واذكــر بيتــا البــن مالــك وبيتــا للحريــري يف 

ذلــك.
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س12: أعرب اجلمل التالية:
وسرت والنيَل خوفا من عتابك لضربت ضربا أبا عمرو غداة أتى 1 ـ 

2 ـ كلمت حممدا تكليما.
3 ـ سار املسافر سريين.

4 ـ ﴿گ گ ڳ ﴾ ]النور: 4[.
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المفعول له

المفعول له: هو املصدر املنصوب الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل.
ويسمى أيضا املفعول ألجله، واملفعول من أجله.

أمثلة:
1 ـ قام الطالب إجاال للمعلم.

2 ـ قصدت احلج ابتغاء مرضاة اهلل.
شروط املفعول له:

يشترط لنصب المفعول له خمسة شروط:
1 ـ أن يكون مصدرا.

2 ـ أن يكـون قلبيـا، ومعـن كونـه قلبيـا أن ال يكـون داال علـى عمـل مـن أعمـال 
اجلـوارح كاليـد واللسـان.

3 ـ أن يكون علة ملا قبله.
4 ـ أن يكون متحدا مع عامله يف الوقت.
5 ـ أن يكون متحدا مع عامله يف الفاعل.

فإن اختل شرط من هذه الشروط اخلمسة وجب جره حبرف جر.
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مثـال مـا اجتمعـت فيـه الشـروط الخمسـة: )يقـوم النـاس للعـامل احرتامـا لـه(، 
فاحرتامـا مفعـول مـن أجلـه؛ ألنـه مصـدر قلـي وعلـة للقيـام، وهـو متحـد مـع عاملـه 

وهـو الفعـل )يقـوم( يف الوقـت والفاعـل.
قال يف ملحة اإلعراب:

وإْن َجَرى نُطُقَك للمفعوِل لْه
وهـــَو َلعمـــرِي مصـــدٌر يف نفِســـِه
تـــراُه أْن  األحـــواِل  وغالـــُب 
تقـــوُل: قـــْد ُزرتـُــَك خـــوَف الشَّـــرِّ

فاْنِصْبـــُه بالفعـــِل الـــذي قـــْد فَعلـَــْه
لكـــنَّ ِجنـــَس الفعـــِل غـــرُي جنِســـِه
هَتـــواُه مـــا  فعلـــَت  مِلْ  جـــواَب 
وُغْصـــُت يف البحـــِر ابتغـــاَء الـــدُّرِّ

أحوال املفعول من أجله

للمفعول من أجله ثالثة أحوال:
1ـ  أن يكون مضافا، مثل:﴿ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ﴾ 

]البقرة: 19[.

2 ـ أن يكون معرفا بـ )أل(، مثل: صفحت عن املسيء الشفقة به.
3 ـ أن يكون جمردا من أل ومن اإلضافة، مثل: أقبلت على العلم رغبة فيه.

ويف كل حـال مـن هـذه األحـوال الثاثـة جيـوز نصبـه وجـره حبـرف جـر، إال أنـه 
إذا كان مقرتنـا بــ )أل( فاألكثـر فيـه أن جيـر حبـرف جـر دال علـى التعليـل، مثـل: 

تاجـرت باملـال للرغبـة يف الربـح.
وإذا كان مضافـا جـاز نصبـه وجـره حبـرف جـر جـوازا متسـاويا، مثـل: زرتـك 

حملبـة أدبـك.
وإذا كان جمـردا مـن أل ومـن اإلضافـة فاألكثـر فيـه النصـب، مثـل: تصدقـت 
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طمعـا يف الثـواب.
قال ابن مالك:

يُنَصـــُب مفعـــواًل لـــُه املصـــدُر إْن
متَِّحـــْد فيـــِه  يَعَمـــُل  مبَـــا  وهـــَو 
َيَتنِـــْع وليـــَس  باحلـــرِف  فاجـــُررُه 
اجملـــرَُّد َيصَحبَـــُه  أْن  وقَـــلَّ 
اهليجـــاِء عـــن  اجلـــَب  أقعـــُد  ال 

ُشـــكرًا وِدْن تعليـــًا كُجـــْد  أبـــاَن 
فُِقـــْد شـــرٌط  وإْن  وفاعـــًا  وقتًـــا 
قَنِـــْع َذا  َكِلُزهـــٍد  ـــروِط  الشُّ مـــَع 
والعكُس يف َمصحوِب َأْل وأنَشُدوا
األعـــداِء ُزَمـــُر  َتوالَـــْت  ولـــْو 

وُأعِرُض عْن َشتِم اللَّئيِم تكرَُّماوأغِفـــُر عـــوراَء الكريـــِم ادِّخـــارَُه

رفعـه  مرفـوع وعامـة  مضـارع  فعـل  وأغفـُر:  سـبق،  مـا  علـى حسـب  الـواو: 
أنـا. تقديـره  وجوبـا  مسـترت  والفاعـل ضمـري  آخـره،  علـى  الظاهـرة  الضمـة 

عـوراء الكريـم: عـوراء: مفعـول بـه منصـوب وعامـة نصبـه الفتحـة الظاهـرة 
على آخره وهو مضاف، والكرمي: مضاف إليه جمرور وعامة جره الكسرة الظاهرة 

علـى آخـره.
ادخـاره: ادخـار: مفعـول مـن أجلـه منصـوب وعامـة نصبـه الفتحـة الظاهـرة 
جـر  حمـل  الضـم يف  علـى  مبـي  متصـل  واهلـاء ضمـري  مضـاف،  وهـو  آخـره  علـى 

إليـه. مضـاف 
الواو: حرف عطف.
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ُأعرض: فعل مضارع مرفوع وعامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، والفاعل 
ضمري مسترت وجوبا تقديره أنا.

واللئيـم:  مضـاف،  وشـتم  أعـرض،  بالفعـل  متعلـق  وجمـرور  جـار  شـتم:  عـن 
آخـره. علـى  الظاهـرة  الكسـرة  جـره  وعامـة  جمـرور  إليـه  مضـاف 

تكرما: مفعول من أجله منصوب وعامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره.
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س1: اذكــر امســني آخريــن للمفعــول لــه، ث عــرف املفعــول لــه، واذكــر عــدد 
ْدهــا، واذكــر حكمــه إذا اختــل شــرط مــن هــذه الشــروط. شــروطه، وعدِّ

س2: اذكــر أربعــة أبيــات مــن ملحــة اإلعــراب يف املفعــول لــه، ث اذكــر عــدد 
أحوالــه.

س3: مــى يرتجــح اجلــر يف املفعــول لــه؟ ومــى يرتجــح النصــب؟ ومــى جيــوز 
النصــب واجلــر علــى الســواء؟

س4: اذكر أبيات ألفية ابن مالك يف املفعول له.
س5: أعرب البيت التال:

وأعرض عن شتم اللئيم تكرماوأغفـــر عـــوراء الكـــرمي ادخـــاره
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المفعول معه

المفعـول معـه: هـو االسـم املنصـوب بعـد واو مبعـن مـع، يذكـر لبيـان مـن فُعِـَل 
معـه الفعل.

مثل: جاء األمري واجليش، واستوى املاء واخلشبة.
قال يف ملحة اإلعراب:

ــواَو يف الـــكاِم ــَت الـ وإْن أقمـ
واجلبابَـــا الـــربُد  جـــاَء  تقـــوُل: 
ومـــا َصنعـــَت يـــا فـــى وُســـعَدى

مقـــاَم مـــْع فانِصـــْب بِـــا مـــاِم
واألخشـــابَا امليـــاُه  واســـتَوِت 
فِقْس على هذا ُتصاِدْف ُرشدا

فائدة:	 

لاسم الواقع بعد الواو ثاث حاالت:
1 ـ وجوب النصب على املعية.
2 ـ وجوب عطفه على ما قبله.

3 ـ جواز نصبه على املعية وعطفه على ما قبله.
فيجـب نصبـه علـى املعيـة إذا كان مـا بعـد الـواو غـري صـاحل ملشـاركة مـا قبلـه يف 

حكمـه، مثـل: جـاء زيـد وطلـوع الشـمس.
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وجيب عطفه على ما قبله إذا كان الفعل الذي قبله ال يتأتى حصوله إال من 
متعدد، مثل: تاصم زيد وعمرو.

وجيـوز نصبـه علـى املعيـة وعطفـه علـى مـا قبلـه، إذا كان مـا بعـد الـواو صاحلـا 
ملشـاركة مـا قبلـه يف حكمـه، ويتـم الـكام بدونـه، مثـل جـاء علـيٌّ وحممـٌد، وأقبـل 

سـعيٌد وخالـًدا.
قال ابن مالك:

والعطُف إْن ُيِكْن ِبا َضعٍف أحّق
والنَّصُب إْن مَل جَيُِز العطُف جِيْب

والنَّصُب خمتاٌر لَدى ضعِف النََّسق
أِو اعتِقـــْد إضمـــاَر عامـــٍل ُتِصـــب

1( جاء البرد والجباَب
جاء: جاء فعل ماض مبي على الفتح.

البرد: فاعل مرفوع وعامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره.
والجبـاب: الـواو: واو املعيـة، واجلبـاب: مفعـول معـه منصـوب وعامـة نصبـه 

الفتحـة الظاهـرة علـى آخـره.
2( زيد سائر والنيل

زيد: مبتدأ مرفوع وعامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره.
سائر: خرب املبتدأ مرفوع وعامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره.

والنيـل: الـواو واو املعيـة، والنيـل: مفعـول معـه منصـوب وعامـة نصبـه الفتحـة 
الظاهـرة يف آخـره.
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س1: عرف املفعول معه. واذكر مثالني له.
س2: اذكر ثاثة أبيات من ملحة اإلعراب يف بيان املفعول معه.

س3: لاسم الواقع بعد الواو ثاث حاالت اذكرهن.
س4: مــى جيــب نصــب االســم الواقــع بعــد الــواو؟ ومــى جيــب عطفــه علــى مــا قبلــه؟ 

ومــى جيــوز نصبــه علــى املعيــة وعطفــه علــى مــا قبلــه؟
س5: اذكر بيتني من األلفية يف أحوال االسم الواقع بعد الواو.

س6: أعرب اجلملتني اآلتيتني:
1( جاء الربد واجلباب.

2( زيد سائر والنيل.
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المفعول فيه ويسمى »ظرفا«

مكانـه،  أو  الفعـل  زمـن  علـى  الـدال  املنصـوب  االسـم  هـو  فيـه:  المفعـول 
يف. معـن  املتضمـن 

وليلـة وصبـاح ومسـاء  زمـان، كيـوم  يسـمى ظـرف  الفعـل  زمـن  فالـدال علـى 
وغـدوة، والـدال علـى مـكان الفعـل يسـمى ظـرف مـكان، مثـل: فـوق ويـني ومشـال، 

وأمـام وخلـف وإزاءك وحـذاءك وهنـا وهنـاك وَثَّ.

فائدة:	 

مخسـة ألفـاظ إذا أضيفـت إىل مـكان فهـي ظـرف مـكان، وإذا أضيفـت إىل 
زمـان فهـي ظـرف زمـان، وهـي: قبـل وبعـد وإثـر وعنـد، وخلـف.

قال يف ملحة اإلعراب:

املـُـــصلِّي ينـــَة  هبَّـــْت  والرِّيـــُح 
الذَّهـــِب دوَن  الفضَّـــِة  وقيمـــُة 

والظَـّــرُف نوعـــاِن فظـــرُف أزِمنَـــة
والكلُّ منصوٌب على إضماِر يف
أيَّامـــا خالـــٌد  صـــاَم  تقـــوُل: 
وباَت زيٌد فوَق سطِح املسجِد

جَيـــرِي مـــَع الدَّهـــِر وظـــرُف أمِكَنة
هِبـــذا واكتـــِف فاعتـــرِب الظَـّــرَف 
عامـــا وأقـــاَم  شـــْهرًا  وغـــاَب 
معبَـــِد حتـــَت  األبلـــُق  والفـــَرُس 
املنهـــلِّ احلَيَـــا  تِلقـــاَء  والـــزَّرُع 
ِمنـــُه واقـــُرِب فـــادُن  وثََّّ عمـــٌرو 
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الَبصـــَرة فيـــِض  غـــريبَّ  ودارُُه 
وبعـــَدُه قبلَـــُه  أكلـــُت  وقـــْد 

ُمـــرَّة هنـــِر  شـــرِقيَّ  وخنلُـــُه 
وعنـــَدُه وخلَفـــُه  وإثـــَرُه 

1 ـ ﴿ چ چ ڇ﴾ ]األنفال: 42[.
الركب: مبتدأ مرفوع وعامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره.

أسـفل: ظـرف مـكان متعلـق مبحـذوف خـرب املبتـدأ منصـوب وعامـة نصبـه 
الفتحـة الظاهـرة علـى آخـره.

منكم: جار وجمرور متعلق بأسفل.
2 ـ قيمة الفضة دون الذهب

قيمـة: مبتـدأ مرفـوع وعامـة رفعـه الضمـة الظاهـرة علـى آخـره، وهـو مضـاف، 
والفضـة مضـاف إليـه جمـرور وعامـة جـره الكسـرة الظاهـرة علـى آخـره.

دون: ظـرف مـكان منصـوب متعلـق مبحـذوف خـرب املبتـدأ منصـوب وعامـة 
إليـه جمـرور  الفتحـة الظاهـرة علـى آخـره، وهـو مضـاف، والذهـب مضـاف  نصبـه 

وعامـة جـره الكسـرة الظاهـرة علـى آخـره.
3 ـ ﴿ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇۋ﴾ ]البقرة: 259[

قال: فعل ماض مبي على الفتح، والفاعل ضمري مسترت جوازا تقديره هو.
لبثـت: لبـث: فعـل مـاض مبـي علـى السـكون التصالـه بالتـاء، والتـاء ضمـري 

متصـل مبـي علـى الضـم يف حمـل رفـع فاعـل.
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يوما: ظرف زمان منصوب وعامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره.
أو: حرف عطف.

بعض: اسم معطوف على يوم منصوب، وعامة نصبه الفتحة الظاهرة على 
آخـره، وهـو مضـاف، ويـوم مضـاف إليـه جمـرور وعامـة جـره الكسـرة الظاهـرة علـى 

آخره.
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س1: عــرف املفعــول فيــه، ومــاذا يســمى؟ ومــا الفــرق بــني ظــرف الزمــان وظــرف 
املــكان؟

س2: اذكر عشرة أمثلة لظرف الزمان، وعشرة أمثلة لظرف املكان.
س3: اذكــر مخســة ألفــاظ بســبب إضافتهــا تصلــح أن تكــون ظــرف زمــان، وتصلــح 

أن تكــون ظــرف مــكان.
س4: اذكر مثانية أبيات من امللحة يف ظرف الزمان وظرف املكان.

س5: أعرب األمثلة اآلتية:
﴿ چ چ ڇ﴾ ]األنفال: 42[. •

قيمة الفضة دون الذهب. •
﴿ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇۋ﴾ ]البقرة: 259[. •
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الحال

احلال: هو االسم املنصوب املفسر ملا انبهم من اهليئات.
ويكون احلال نكرة مشتقة، ويكون صاحبها معرفة.

أمثلة:
ـ جاء زيد راكبا.

ـ ركبت الفرس مسرجا.
ـ مررت هبند ضاحكة.

قال يف ملحة اإلعراب:

راِكبـــا األمـــرُي  جـــاَء  مثالُـــُه: 
ومنـــُه: َمـــن ذا يف الفنـــاِء قاِعـــدا

منصوبـــاِن والتَّمييـــُز  واحلـــاُل 
َفْضلَـــة جـــاَء  النَّوعـــنِي  ثَّ ِكا 
لكْن إَذا نَظرَت يف اسِم احلاِل
ــُـَرى عنـــَد اعتبـــاِر َمـــن َعَقـــل ثَّ يـ

علـــى اختـــاِف الَوضـــِع واملـــَـباين
اجُلملـــة متـــاِم  بعـــَد  ـــرًا  منكَّ
األفعـــاِل ِمـــن  اشـــُتقَّ  وجدتَـّــُه 
جواَب كيَف يف سؤاِل َمن َسَأل
وقـــاَم قـــسٌّ يف عـــكاظ خاِطبَـــا
فصاِعـــدا بدرهـــٍم  وِبعتُـــُه 
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مىت يكون احلال معرفة؟

األصل يف احلال أن يكون نكرة.
وإذا جـاء احلـال معرفـة وجـب أن يـؤول بنكـرة، مثـل: )اجتهـد وحـدك، وجـاؤوا 

اجلـم الغفـري، وأرسـلها العـراك، وفعلـه جهـده وطاقتـه(.
فوحدك حال مؤولة بنكرة تقديرها منفردا، والعراك حال مؤولة بنكرة تقديرها 
معرتكـة، واجلـم الغفـري حـال مؤولـة بنكـرة تقديرهـا مجيعـا، وجهـده حـال مؤولـة بنكـرة 

تقديرهـا جاهـدا، وطاقتـه حـال مؤولـة بنكـرة تقديرها مطيقا.
مىت يكون احلال جامدا؟

األصـل يف احلـال أن يكـون مشـتقا، ويكـون جامـدا إذا أمكـن تأويلـه مبشـتق، 
وذلـك يف مخسـة مواضـع:

1 ـ إذا دل على تشبيه، مثل: كرَّ عليٌّ أسًدا، وبدت اجلارية قمرا.
2 ـ إذا دل علـى مفاعلـة، مثـل: بعتـه يـدا بيـد، وكلمتـه فـاه إىل يفَّ. واملقصـود 

باملفاعلـة وقـوع الفعـل مـن اجلانبـني.
3 ـ إذا دل على ترتيب، مثل: تعلمت النحو درسا درسا.
4 ـ إذا دل على سعر، مثل: اشرتيت الزيت رطا بدرهم.

5 ـ إذا كان موصوفا، مثل: خذ كامي مقاال صرحيا.
فأسـدا حـال مـؤول مبشـتق تقديـره شـجاع، وقمـرا حـال مـؤول مبشـتق تقديـره 
مضيئة، ويدا بيد حال مؤول مبشتق تقديره مناجزة، وفاه إىل يف حال مؤول مبشتق 
تقديـره مشـافهة، ودرسـا درسـا حـال مـؤول مبشـتق تقديـره مرتبـا، ورطـا حـال مـؤول 

مبشـتق تقديـره مسـعرا، ومقـاال حـال ألنـه موصـوف.
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وقوع احلال مجلة وشبه مجلة

كمـا يقـع احلـال مفـردا يقـع مجلـة، وال بـد هلـا مـن رابـط يربطهـا، والرابـط إمـا 
الـواو، وإمـا الضمـري، وإمـا الـواو والضمـري معـا.

أمثلة:
أقبل القائد تقاد الكتائب بني يديه. •
جاء زيد كتابه يف يده. •

ويكون احلال ظرفا وجارا وجمروا.
مثل: رأيت اهلال بني السحاب، وأبصرت شعاعه يف املاء.

فائدة:	 

للحال عامل وصاحب.
فعامل احلال هو ما نصبه من فعل أو ما فيه معن الفعل.

مثل:
1 ـ قدم أخوك فائزا. ففائزا حال، والعامل فيه الفعل قدم.

2 ـ ﴿ پ پ پ﴾ ]هود: 72[، فشيخا حال، والعامل فيه اسم اإلشارة 
ألنه فيه معن الفعل وهو أشري.

وصاحـب احلـال هـو مـا كان وصفـا لـه يف املعـن، وال يكـون غالبـا إال معرفـة، 
وقـد يكـون نكـرة يف ثاثـة مواضـع:

1 ـ أن يتأخر عن احلال، مثل: قدم مستبشرا طالب.
2 ـ أن خيصـص بإضافـة أو وصـف، مثـل: قابلـت طالـب علـم جمتهـدا، وأقبـل 

رجـل كـرمي مبتسـما.
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3 ـ أن يسبق بنفي أو شبهه وهو االستفهام والنهي.
فمثال النفي قول الشاعر:

ــا ُحـــمَّ ِمـــن مـــوٍت مِحًـــى واِقيـــا باقيـــامـ أحـــٍد  ِمـــن  تـــرى  وال 
ومثال االستفهام قول الشاعر:
لِنفِسِك العذَر يف إبعاِدها األَمايا صاِح هْل ُحمَّ عيٌش باقًيا فرتَى

ومثال النهي قول الشاعر:
اإلحجـــاِم إىل  أحـــٌد  يركنَـــْن  حِلِمـــاِمال  متخوِّفًـــا  الَوغـــى  يـــوَم 

قال ابن مالك:
إْن ـــْر غالِبًـــا ذو احلـــاِل  ومْل ينكَّ
ِمـــن بعـــِد نفـــٍي أو ُمضاهيـــِه كا

ـــْر أو خُيصَّـــْص أو يَـــِب مل يتأخَّ
يَبـــِغ امـــرٌؤ علـــى امـــرٍِئ ُمستْســـِها

فائدة:	 

ذهـب سـيبويه إىل عـدم اشـرتاط جمـيء صاحـب احلـال معرفـة، وأن مـا ورد عـن 
العـرب مـن جمـيء صاحـب احلـال نكـرة يصـح أن يقـاس عليـه، ومـن ذلـك مـا ورد يف 
احلديث: »صلى رسـول اهلل g  يف بيته وهو جالس فصلى وراءه قوم قياما«)1)، 

ومنـه قوهلـم: عليـه مائـة بيضـا، وقوهلـم: فيهـا رجـل قائمـا.
وذهب اخلليل ويونس بن حبيب إىل أن ذلك ما حيفظ وال يقاس عليه.

)1) رواه أبو داود، )رقم: 605).
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1 ـ أقبل الطالب مسرعا
أقبل: فعل ماض مبي على الفتح.

الطالب: فاعل مرفوع وعامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره.
مسرعا: حال منصوب وعامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره.

2 ـ لقيت محمدا يقرأ
لقـي: فعـل مـاض مبـي علـى السـكون التصالـه بالتـاء، والتـاء ضمـري متصـل 

مبـي يف حمـل رفـع فاعـل.
محمدا: مفعول به منصوب وعامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره.

يقـرأ: فعـل مضـارع مرفـوع وعامـة رفعـه الضمـة الظاهـرة علـى آخـره، والفاعـل 
ضمري مسترت جوازا تقديره هو يعود إىل حممد، واجلملة من الفعل والفاعل يف حمل 

نصـب حـال مـن حممـد والرابـط فيـه الضمـري.
3 ـ رأيت الهالل بين السحاب

رأيـت: رأى: فعـل مـاض مبـي علـى السـكون التصالـه بالتـاء، والتـاء ضمـري 
متصـل مبـي علـى الضـم يف حمـل رفـع فاعـل.

الهالل: مفعول به منصوب وعامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره.
بيـن السـحاب: بـني: ظـرف مـكان منصـوب وعامـة نصبـه الفتحـة الظاهـرة 
علـى آخـره، وهـو مضـاف. والسـحاب: مضـاف إليـه جمـرور وعامـة جـره الكسـرة 

الظاهـرة علـى آخـره، والظـرف متعلـق مبحـذوف حـال تقديـره كائنـا.
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4 ـ أبصرت الكتاب على الطاولة
أبصرت: أبصر: فعل ماض مبي على السكون التصاله بالتاء، والتاء ضمري 

متصل مبي على الضم يف حمل رفع فاعل.
الكتاب: مفعول به منصوب وعامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره.

على الطاولة: جار وجمرور متعلق مبحذوف حال تقديره كائنا.
5 ـ اجتهد وحدك

اجتهـد: فعـل أمـر مبـي علـى السـكون والفاعـل ضمـري مسـترت وجوبـا تقديـره 
أنـت.

الفتحـة  نصبـه  وعامـة  منصـوب  منفـردا،  أي  مبشـتق  مـؤول  حـال  وحـدك: 
الظاهـرة علـى آخـره، والـكاف ضمـري متصـل مبـي علـى الفتـح يف حمـل جـر مضـاف 

إليـه.
6 ـ قدم مستبشرا طالب

قدم: فعل ماض مبي على الفتح.
مستبشـرا: حـال منصـوب وعامـة نصبـه الفتحـة الظاهـرة علـى آخـره، وسـوغ 

جميئـه مـن صاحبـه النكـرة تقديـه عليـه.
طالب: فاعل مرفوع وعامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره.
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س1: عرف احلال. واذكر شروطه.
س2: مى يكون احلال معرفا؟ اذكر مخسة أمثلة جاء احلال فيها معرفة.

س3: مى يكون احلال جامدا؟ اذكر مخسة أمثلة جاء احلال فيها جامدا.
س4: ماذا يشرتط يف اجلملة الواقعة حاال؟

س5: اذكر مثاال على وقوع احلال ظرفا. ومثاال على وقوع احلال جارا وجمرورا.
س6: للحال عامل وصاحب، فما عامله؟ وما صاحبه؟ وماذا يشرتط يف صاحب 

احلال؟
س7: مـا املواضـع الـي يصـح أن يكـون فيهـا صاحـب احلـال نكـرة؟ ومثـل ببيـت 

لـكل موضـع منهـا. ث اذكـر بيتـني مـن ألفيـة ابـن مالـك يف ذلـك.
س8: أعرب اجلمل التالية:

1 ـ أقبل الطالب مسرعا.
2 ـ لقيت حممدا يقرأ.

3 ـ رأيت اهلال بني السحاب.
4 ـ أبصرت الكتاب على الطاولة.

5 ـ اجتهد وحدك.
6 ـ قدم مستبشرا طالب.
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التمييز

التمييـز: هـو االسـم املنصـوب املفسـر ملـا انبهـم مـن الـذوات أو النَِّسـب وال 
يكـون إال نكـرة.

أمثلة:
تصبب زيد عرقا. •
طاب زيد نفسا. •
عندك عشرون رياال، ومنوان مترا، وذراعان ثوبا، وقفيز برا. •

أنواع التمييز

التمييز نوعان:
1 ـ متييز ذات.
2 ـ متييز نسبة

1 ـ تمييـز الـذات: ويسـمى متييـز مفـرد، وهـو مـا رفـع إهبـام اسـم مذكـور قبلـه 
جممـل احلقيقـة، ويكـون بعـد أربعـة أشـياء: العـدد، والكيـل، والـوزن، والـذرع، مثـل: 

عنـدي عشـرون كتابـا، ومنـوان عسـا، وصاعـان زبيبـا، وذراعـان ثوبـا.
2 ـ تمييـز النسـبة: ويسـمى متييـز اجلملـة، وهـو مـا رفـع إهبـام نسـبة يف مجلـة 

سـابقة عليـه، وهـو ضربـان:
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أ( حمّول
ب( غري حمّول

1( فالمحول ثالثة أنواع:
1 ـ حمول عن فاعل، مثل: تصبب زيد عرقا.

2 ـ حمول عن مفعول به، مثل: ﴿ چ چ چ ﴾ ]القمر: 12[.
3 ـ حمول عن مبتدأ، مثل: ﴿ ىئ يئ جب حب ﴾ ]الكهف: 34[. 

أبـا، وهلل دره  2( وغيــر المحــول: مثـل: امتـأل اإلنـاء مـاء، وأكـرم مبحمـد 
فارسـا.

قال يف ملحة اإلعراب:

َخـــّا بصـــاٍع  قـــُت  وقـــد تصدَّ
ــٌد رُجـــا ــَم زيـ ــا: نِعـ ــُه أيًضـ وِمنـ
أرَضـــا الَبقيـــِع  أرُض  وحبَّـــذا 
عينَـــا باإليـــاِب  قـــررت  وقـــْد 

التَّمييـــِز معرفـــَة  تُـــرِْد  وإْن 
فهـــَو الـــذي يُذَكـــُر بعـــَد العـــدِد
ـــرَت فيـــِه ُمضَمـــَرة وِمـــن إذا فكَّ
زُبـــدا َمنـــواِن  عنـــِدي  تقـــوُل: 

لكـــْي تـَُعـــدَّ ِمـــن ذوي التَّمييـــِز
والـــوزِن والكيـــِل ومـــذروِع اليـــِد
ِمـــن قبـــِل أْن تذكـــَرُه وُتظِهـــَره
عبـــدا وأربعـــوَن  ومخســـٌة 
خَنْـــا َجريـــٍب  غـــرُي  لـــُه  ومـــا 
ــَدال ــُه بَـ اِر ِمنـ ــدَّ ــُد الـ ــَس عبـ وبِئـ
َعرَضـــا ِمنـــَك  أطهـــُر  وصـــاحلٌ 
يَنا وطبت نفًسا إذ َقضيت الدَّ
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1( عندي عشرون رياال
عنـدي: عنـد: ظـرف مـكان متعلـق مبحـذوف خـرب مقـدم، وهـو مضاف، وياء 

املتكلـم ضمـري متصـل مبـي علـى السـكون يف حمـل جـر مضـاف إليـه.
عشـرون: مبتدأ مؤخر مرفوع وعامة رفعه الواو نيابة عن الضمة ألنه ملحق 

جبمع املذكر السـامل.
رياال: متييز منصوب وعامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره.

2( طاب محمد نفسا
طاب: فعل ماض مبي على الفتح.

محمد: فاعل مرفوع وعامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره.
نفسا: متييز منصوب وعامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره.

3( صالح أطهر منك عرضا
صالح: مبتدأ مرفوع وعامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره.
أطهر: خرب مرفوع وعامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره.

منك: جار وجمرور متعلق بأطهر.
عرضا: متييز منصوب وعامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره.
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س1: عرف التمييز.
س2: التمييز نوعان، متييز ذات ومتييز نسبة، فما متييز الذات؟ وما متييز النسبة؟

س3: ما األشياء الي يقع بعدها متييز الذات؟ وما هي؟
عنهــا  حيــول  الــي  األشــياء  فكــم  حمــول،  وغــري  حمــوال  يكــون  النســبة  متييــز  س4: 

هــي؟ ومــا  التمييــز؟ 
س5: اذكر عشرة أمثلة للتمييز.

س6: اذكر مثانية أبيات من ملحة اإلعراب يف التمييز.
س7: أعرب اجلمل التالية:

1 ـ عندي عشرون رياال.
2 ـ طاب حممد نفسا.

3 ـ صاحل أطهر منك عرضا.
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االستثناء

االستثناء: هو إخراج بعض من كل بأداة من أدوات االستثناء.
واملخرَج يسمى مستثن، واملخرَج منه يسمَّى مستثن منه.

وخـا،  وسـوى،  غـري،  والباقيـات:  إال،  أشـهرها  أدوات،  مثـاين  ولاسـتثناء 
وليـس. يكـون،  وال  وعـدا  وحاشـا، 

أقسام املستثىن:

واملستثن قسمان: متصل ومنقطع.
فالمتصل: ما كان من جنس املستثن منه. مثل: جنح الطلبة إال الكساَن.

والمنقطـع: مـا ليـس مـن جنـس مـا اسـتثي منـه. مثـل: جـاء املسـافرون إال 
أمتعَتهـم.

فيـه  فإهنـم جييـزون  متيـم  بـي  عنـد  إال  دائمـا،  نصبـه  املنقطـع جيـب  فاملسـتثن 
شـيَخهم. إال  الـدرَس  الطلبـُة  مـا حفـَظ  مثـل:  شـبهه.  أو  النفـي  بعـد  اإلبـدال 

والمستثنى المتصل له ثالثة أحكام:
1 ـ وجوب النصب.

2 ـ جواز النصب والبدلية.
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3 ـ إعرابه حسب موقعه من اإلعراب.
مثـل:﴿ ەئ  االسـتثناء،  فيجـب نصبـه علـى  تامـا موجبـا  الـكام  فـإذا كان 
وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ﴾ ]العنكبـوت: 14[، والـكام التـام هـو الـذي يذكـر 

فيـه املـُـستثن منـه، واملوجـب هـو غـري املنفـي، ويسـمى أيضـا املثبـت.
وإذا كان تامـا منفيـا أو شـبه منفـي فيجـوز نصبـه علـى االسـتثناء وإبدالـه مـا 
قبله، مثل: ما جاء املسافرون إال سعيدا. واملقصود بشبه النفي النهي واالستفهام، 

فمثال االسـتفهام: هل جاء أحٌد إال سـعيد، ومثال النهي: ﴿مب ىب يب 
جت حت ختمت ﴾ ]هـود: 81[. 

وإذا كان الـكام مفرغـا فيجـب إعرابـه علـى حسـب موقعـه مـن اإلعـراب كمـا 
لـو أن إال غـري موجـودة، والـكام املفـرغ هـو الـذي ال يذكـر فيـه املسـتثن منـه، وال 
يكـون إال منفيـا أو شـبه منفـي، مثـل: ﴿ ڄ ڄ ڄ ڃ﴾ ]آل عمـران: 144[. 
ومثـال  عمـران: 135[،  ]آل  ﴿ ڃ ڃ چ چ چ ﴾  االسـتفهام:  ومثـال 

النهـي: ال يتكلـْم إال السـائُل.
قال الشرباوي:

وانصْب بإال إذا اسَتثنيَت حنُو أَتت
وبعـــَد نفـــٍي وشـــبِه النَّفـــِي إْن وقـََعـــت
وجـــرَّ مـــا بعـــَد غـــرٍي أو خـــا وعـــدا
وانصْبُه إْن ما تا حاشا عدا وخا

اجَلَمـــِل راكـــَب  إال  القبائـــِل  كلُّ 
فامَتثِـــِل األمـــراِن  لـــَك  جيـــوُز  إال 
كذا ِسوى حنو: قاموا غري ذي احلَِيِل
واجرْرُه إْن ِشئَت ال تَشى ِمن العذِل

قال احلريري:
موَجـــِب ِمـــن  اســـَتثنيَتُه  مـــا  وكلُّ 
َســـعدا إال  القـــوُم  جـــاَء  تقـــوُل: 

فليُنصـــِب عنـــَدُه  الـــكاُم  متَّ 
َدعـــدا إال  النِّســـوُة  وقامـــِت 
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اإلجيـــاِب ِســـوى  فيمـــا  يكـــْن  وإن 
الكـــرُم إال  ألفخـــُر  مـــا  تقـــوُل: 
اهلُل إال  ربَّ  ال  تقـــْل  وإْن 
املـُـــستثن َم  قُـــدِّ مـــا  إذا  وانِصـــْب 

اإلعـــراِب يف  اإلبـــداَل  فَأْولِـــِه 
احلَـــَرُم إال  األمـــِن  حمـــلُّ  وهـــل 
جمـــراُه جـــَرى  مـــا  وارفـــْع  فارفْعـــُه 
مغـــن العـــراَق  إال  هـــْل  تقـــوُل: 

1 ـ نجح الطلبة إال الكسالن
نجح: فعل ماض مبي على الفتح.

الطلبة: فاعل مرفوع وعامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره.
إال: حرف استثناء

الكسالن: مستثن منصوب وعامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره.
2 ـ ﴿مب ىب يب جت حت ختمت ﴾ ]هود: 81[

ال: حرف هني
يلتفـت: فعـل مضـارع جمـزوم بـا الناهيـة وعامـة جزمـه السـكون الظاهـر علـى 

آخره.
أحد: فاعل مرفوع وعامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره.

منكم: جار وجمرور متعلق بيلتفت.
إال: أداة استثناء.
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امرأتـك: مسـتثن منصـوب وعامـة نصبـه الفتحـة الظاهـرة علـى آخـره، وهـو 
مضـاف والـكاف ضمـري متصـل مبـي علـى الفتـح يف حمـل جـر مضـاف إليـه.

3 ـ ﴿ ڃ ڃ چ چ چ ﴾ ]آل عمران: 135[
من: اسم استفهام مبي يف حمل رفع مبتدأ.

يغفر: فعل مضارع مرفوع وعامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره.
الذنوب: مفعول به منصوب وعامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره.

إال: حرف استثناء
اهلل: لفـظ اجلالـة فاعـل مرفـوع وعامـة الضمـة الظاهـرة علـى آخـره. واجلملـة 

الفعليـة يف حمـل رفـع خـرب املبتـدأ.
4 ـ ﴿ ڄ ڄ ڄ ڃ﴾ ]آل عمران: 144[

ما: حرف نفي.
محمد: مبتدأ مرفوع وعامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره.

إال: حرف استثناء.
رسول: خرب املبتدأ مرفوع وعامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره.

5 ـ جاء المسافرون إال أمتعتهم
جاء: فعل ماض مبي على الفتح.

نيابـة عـن الضمـة ألنـه مجـع  الـواو  المسـافرون: فاعـل مرفـوع وعامـة رفعـه 
سـامل. مذكـر 

إال: حرف استثناء
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أمتعتهـم: مسـتثن منصـوب وعامـة نصبـه الفتحـة الظاهـرة علـى آخـره، وهـو 
مضـاف. والضمـري املتصـل مبـي علـى السـكون يف حمـل جـر مضـاف إليـه.

فوائد يف االستثناء

الفائــدة األولــى: املســتثن بغــري وســوى يكــون جمــرورا هبمــا علــى اإلضافــة،  •
ومهــا يأخــذان حكــم االســم الواقــع بعــد إال. مثــل: جنــح الطلبــة غــرَي خالــد، 

وحضــر الطلبــة ســوى ســعيد.
قال ابن مالك:

ُمعَربَـــا بغـــرٍي  جمـــرورًا  ُنِصبـــاواســـتثِن  إال  بـِـــ  ِلُمســـتثًن  مبـــا 
وقال أيضا:

اجَعـــا َســـواٍء  ُســـًوى  علـــى األصـــحِّ مـــا ِلغَـــرٍي ُجعِـــاوِلِســـًوى 
وقال احلريري:

ُمســـَتثِنَية هبـــا  ِجئـــَت  إْن  وغـــرُي 
إعراهِبـــا يف  حَتُكـــُم  وراُؤهـــا 

املـُـــسَتولَِية اإلضافـــِة  علـــى  َجـــرَّت 
هِبـــا ُيســـتثَن  إال حـــنَي  اســـِم  مثـــل 

1 ـ نجح الطلبة غير خالد
نجح: فعل ماض مبي على الفتح.

الطلبة: فاعل مرفوع وعامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره.
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غير: مستثن منصوب وعامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره.
خالد: مضاف إليه جمرور وعامة جره الكسرة الظاهرة على آخره.

2 ـ ما نجح الطلبة غير خالد
ما: حرف نفي.

نجح: فعل ماض مبي على الفتح.
الطلبة: فاعل مرفوع وعامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره.

مسـتثن  أو  آخـره،  علـى  الظاهـرة  الضمـة  رفعـه  وعامـة  مرفـوع  بـدل  غيـُر: 
آخـره. علـى  الظاهـرة  الفتحـة  نصبـه  وعامـة  منصـوب 

خالد: مضاف إليه جمرور وعامة جره الكسرة الظاهرة على آخره.
3 ـ ما نجح غير خالد

ما: حرف نفي.
نجح: فعل ماض مبي على الفتح.

غيُر: فاعل مرفوع وعامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره.
خالد: مضاف إليه جمرور وعامة جره الكسرة الظاهرة على آخره.

4 ـ ما حضر القوم غير رسالة اعتذارهم
ما: حرف نفي.

حضر: فعل ماض مبي على الفتح.
القوم: فاعل مرفوع وعامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره.



القواعد في النحو واإلعراب 66

غير: مستثن منصوب وعامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره.
رسـالة: مضـاف إليـه جمـرور وعامـة جـره الكسـرة الظاهـرة علـى آخـره. وهـو 

مضـاف.
اعتذارهم: مضاف إليه جمرور وعامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. وهو 

مضاف. وهم: ضمري متصل مبي على السكون يف حمل جر مضاف إليه.
الفائــدة الثانيــة: املســتثن بـ )عــدا، وخــا، وحاشــا( يكــون منصوبــا علــى أنــه  •

مفعــول بــه للفعــل قبلــه، والفاعــل ضمــري مســترت وجوبــا تقديــره هــو، يعــود 
إىل البعــض املفهــوم مــا ســبق، وقــد جيــر هبــا علــى أهنــا حــروف جــر. مثــل: 
جــاء القــوم عــدا زيــدا وخــا عمــرا وحاشــا ســعيدا، وجــاء القــوم عــدا زيــٍد 

وخــا عمــرٍو وحاشــا ســعيٍد.
الفائــدة الثالثــة: املســتثن بـ )ليــس وال يكــون( يكــون منصوبــا علــى أنــه خــرب  •

هلمــا، وامسهمــا يكــون ضمــريا مســترتا وجوبــا تقديــره هــو، يعــود إىل البعــض 
املفهــوم مــا ســبق. مثــل: جــاء القــوم ليــس زيــدا، وذهــب الوفــد ال يكــون عمــرًا.

قال ابن مالك:
وخـــا بليـــَس  ناصبًـــا  واْســـتثِن 
واجـــرْر ِبســـاِبَقي يكـــوُن إن تُـــرِْد
حرفـــاِن فهمـــا  جـــرَّا  وحيـــُث 
وَكَخـــا حاَشـــا وال َتصَحـــُب مـــا

ال بعـــَد  وبيكـــوُن  وِبَعـــَدا 
وبعـــَد مـــا انصـــْب واجنـــراٌر قـــْد يـَــرِْد
ِفعـــاِن نصبَـــا  إْن  مهـــا  كمـــا 
وقيـــَل: َحـــاَش وحَشـــا فاحفظُهمـــا

وقال احلريري:
عـــَدا مبـــا  ُمســـتثنًيا  تكـــْن  وإْن 
ـــدا َعـــَدا حممَّ مـــا  جـــاؤوا  تقـــوُل: 

أو ما خا أو ليَس فانِصْب أبدا
أمحَـــَدا وليـــَس  عمـــرًا  َخـــا  ومـــا 



67

1 ـ جاء القوم خال زيدا وحاشا بكرا وعدا سعيدا
جاء: فعل ماض مبي على الفتح.

القوم: فاعل مرفوع وعامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره.
خال: فعل ماض مبي على الفتح املقدر، والفاعل ضمري مسترت تقديره هو.

زيدا: مفعول به منصوب وعامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره.
وحاشـا: الـواو حـرف عطـف، وحاشـا: فعـل مـاض مبـي علـى الفتـح املقـدر، 

والفاعـل ضمـري مسـترت تقديـره هـو.
بكرا: مفعول به منصوب وعامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره.

املقـدر،  الفتـح  علـى  مبـي  مـاض  فعـل  وعـدا:  الـواو حـرف عطـف،  وعـدا: 
هـو. تقديـره  مسـترت  ضمـري  والفاعـل 

سعيدا: مفعول به منصوب وعامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره.
2 ـ جاء القوم خال زيد وحاشا بكر وعدا سعيد

جاء: فعل ماض مبي على الفتح.
القوم: فاعل مرفوع وعامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره.

خال زيد: جار وجمرور متعلق جباء.
وحاشا بكر: جار وجمرور معطوف على ما قبله.
وعدا سعيد: جار وجمرور معطوف على ما قبله.
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3 ـ يطبع المؤمن على الخالل كلها ليس الخيانة والكذب
يطبع: فعل مضارع مرفوع وعامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره.

المؤمن: نائب فاعل مرفوع وعامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره.
على الخالل: جار وجمرور متعلق بيطبع.

كلهـا: توكيـد جمـرور وعامـة جـره الكسـرة الظاهـرة علـى آخـره، وهـو مضـاف 
وهـا: ضمـري متصـل مبـي علـى السـكون يف حمـل جـر مضـاف إليـه.

ليس: فعل ماض ناسخ مبي على الفتح، وامسه ضمري مسترت تقديره هو.
الخيانة: خرب ليس منصوب وعامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره.

اخليانـة،  علـى  معطـوف  اسـم  والكـذب  عطـف،  حـرف  الـواو  والكـذب: 
آخـره. علـى  الظاهـرة  الفتحـة  نصبـه  وعامـة  منصـوب 

4 ـ أقبل القوم ال يكون سعيدا
أقبل: فعل ماض مبي على الفتح.

القوم: فاعل مرفوع وعامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره.
ال: نافية.

يكـون: فعـل مضـارع مرفـوع وعامـة رفعـه الضمـة الظاهـرة علـى آخـره. وامسهـا 
ضمـري مسـترت وجوبـا تقديـره هـو.

سعيدا: خرب يكون منصوب وعامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره.
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الفائدة الرابعة: إعراب ﴿  حت خت مت ىت﴾ ]حممد: 19[ •
ال: النافية للجنس.

إله: اسم ال النافية للجنس مبي على الفتح يف حمل نصب، وخربها حمذوف 
تقديره حق.

إال: حرف استثناء.
اهلل: لفظ اجلالة بدل من الضمري املسترت يف اخلرب احملذوف.
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س1: عرف االستثناء.
س2: ما عدد أدوات االستثناء؟ وما هي؟

س3: اذكر أقسام املستثن، ومثل لكل قسم.
س4: ما حكم املسـتثن املنقطع؟ وما أحكام املسـتثن املتصل؟ ومثل لكل حكم 

مبثال.
س5: اذكر ستة أبيات يف االستثناء للحريري من ملحة اإلعراب.

س6: مـا حكـم املسـتثن بغـري وسـوى؟ واذكـر بيتـني مـن ألفيـة ابـن مالـك وبيتـني 
مـن امللحـة يف ذلـك.

س7: مـا حكـم كل مـن املسـتثن بـا يكـون وليـس، واملسـتثن خبـا وعـدا وحاشـا؟ 
واذكـر أبياتـا مـن األلفيـة وأبياتـا مـن ملحـة اإلعـراب يف ذلـك.

س8: أعرب األمثلة اآلتية:
 جنح الطلبة إال الكسان. •
 ﴿مب ىب يب جت حت ختمت ﴾ ]هود: 81[.  •

 ﴿ ڃ ڃ چ چ چ  ﴾ ]آل عمران: 135[. •

 ﴿ ڄ ڄ ڄ ڃ﴾ ]آل عمران: 144[. •

 جاء املسافرون إال أمتعتهم. •
 جنح الطلبة غري خالد. •
 ما جنح الطلبة غري خالد. •
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ما جنح غري خالد. •
ما حضر القوم غري رسالة اعتذارهم. •
جاء القوم خا زيدا وحاشا بكرا وعدا سعيدا. •
جاء القوم خا زيد وحاشا بكر وعدا سعيد. •
يطبع املؤمن على اخلال كلها ليس اخليانة والكذب. •
أقبل القوم ال يكون سعيدا. •
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النداء

من منصوبات األمساء املنادى، وهو االسم الواقع بعد حرف نداء.
وحروف النداء: )يا، أيا، آ، هيا، أْي( للبعيد، واهلمزة للقريب.

غـري  والنكـرة  املقصـودة،  والنكـرة  العلـم،  املفـرد  أنـواع:  خمسـة  والمنـادى 
باملضـاف. والشـبيه  واملضـاف،  املقصـودة، 

فاملفـرد العلـم، هـو العلـم الـذي ليـس مضافـا وال شـبيها باملضـاف، مثـل: يـا 
إبراهيـُم، يـا حممـدان، يـا زيـدون.

والنكرة املقصودة، هي الي يقصد هبا معني، مثل: يا طالُب ذاكر دروسك
والنكـرة غـري املقصـودة، هـي الـي مل يقصـد هبـا معـني، مثـل قـول الواعـظ: يـا 

غافـا تنبـه.
واملضاف، مثل: يا عاملَ الغيِب والشهادِة.

والشـبيه باملضاف، وهو ما اتصل به شـيء من متام معناه، سـواء كان مرفوعا 
به مثل: يا حسـنا وجهه، أو منصوبا به مثل: يا طالعا جبا، أو متعلقا به، مثل: 
يـا رحيمـا بالعبـاد، أو معطوفـا عليـه قبـل النـداء، مثـل: يـا ثاثـة وثاثـني، أو موصوفـا 

قبـل النـداء، مثـل: يـا رجـا كريا.
وحكم العلم املفرد والنكرة املقصودة البناء على ما يرفعان به عادة.
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فيبنيـان علـى الضـم يف مثـل: يـا زيـُد ويـا رجـُل ويـا زيـوُد ويـا رجـاُل ويـا هنـدات 
ويـا مسـلماُت، ويبنيـان علـى األلـف يف مثـل: يـا زيـدان ويـا رجـان، ويبنيـان علـى 

الـواو يف مثـل: يـا زيـدون ويـا مسـلمون.
وحكم املضاف والشبيه باملضاف والنكرة غري املقصودة النصب.

قال يف ملحة اإلعراب:

وتنِصـــُب املضـــاَف يف النِّـــداِء

ونـــاِد َمـــن تدُعـــو بيـــا أو بِأَيـــا
وانصـــْب ونـــوِّْن إْن تنـــاِد النَّكـــرة
ُمشـــتِهَرة معرفـــًة  يكـــْن  وإن 
أيـــا ســـعيُد يـــا ســـعُد  تقـــوُل: 

أو مهزٍة أو أْي وإْن ِشئَت هَيا
ـــَره كقوهِلِـــم: يـــا هنًَِمـــا دِع الشَّ
آِخـــَره وضـــمَّ  تُنوِّنْـــُه  فـــا 
العميـــُد أيُّهـــا  يـــا  ومثلُـــه 
الـــرِّداِء يـــا صاحـــَب  كقوهِلـــم 

فوائد:	 

1 ـ قـد حيـذف حـرف النـداء، ويبقـى املنـادى علـى مـا لـه مـن أحـكام، مثـل: 
إهلـي الطـف يب وارمحـي.

قال يف امللحة:
كقوهِلم ربِّ استِجْب ُدعائيوَحـــذُف يَـــا جيـــوُز يف النّـــَداِء

2 ـ ال يصـح اجلمـع بـني حـرف النـداء وأل، إال يف شـيئني: يف لفـظ اجلالـة 
اهلل، فتقول: يا اهلل، ويف حمكي اجلمل، فتقول فيمن امسه العلم نور: يا العلم نور.
واألكثـر يف نـداء اسـم اهلل »اللهـم« مبيـم مشـددة معوضـة عـن حـرف النـداء، 

وقـد ورد شـذوذا قـول الشـاعر:
ـــا أَلمَّ َحـــَدٌث  مـــا  إذا  ـــاإينِّ  اللهمَّ يـــا  اللُهـــمَّ  يـــا  أقـــوُل 
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قال يف األلفية:
وباضطـــراٍر خـــصَّ مجـــُع يـــا وأْل
بِالتَّعويـــِض اللهـــمَّ  واألكثـــُر 

اجُلَمـــل اهلِل وحمكـــيِّ  مـــَع  إال 
قريـــِض يف  اللهـــمَّ  يـــا  وشـــذَّ 
3 ـ يصح حذف أواخر الكلم يف النداء، وهو املسمى بالرتخيم.

فيجوز ترخيم كل اسم مؤنث باهلاء، مثل: يا فاطم، حني تنادي فاطمة.
ومـا عـدا املؤنـث باهلـاء فريخـم إذا اجتمعـت فيـه ثاثـة شـروط، وهـي أن يكـون 
رباعيـا فأكثـر، وأن يكـون علمـا، وأن ال يكـون مركبـا تركيـب إضافـة وال إسـناد، 
مثـل: يـا ُعثـَم، ويـا َجعـَف، ويـا َمعـِدي، إذا ناديـت عثمـاَن وجعفـرًا وَمعـِدي َكـِرَب.

ويف الرتخيم لغتان: لغة من ينتظر، ولغة من ال ينتظر.
فلغـة مـن ينتظـر هـي النطـق باملنـادى املرخـم علـى أن تنـوي احملـذوف كأنـك 
تنتظـر النطـق بـه، فتـرتك الباقـي علـى مـا كان عليـه، فتقـول: يـا فاطـَم، ويـا جعـَف.
ولغـة مـن ال ينتظـر هـي النطـق باملنـادى املرخـم علـى أن ال تنـوي احملـذوف، 
فـا تنتظـر النطـق بـه، فتبـي آخـر املنـادى املرخـم علـى الضـم كمـا لـو كان هـو آخـَر 

الكلمـة وضعـا، فتقـول: يـا فاطـُم، ويـا جعـُف.
قال يف ملحة اإلعراب:

ُغفـــوِل بـــا  حرفـــنِي  وألـــِق 

وإن تَشا الرّتخيَم يف حاِل الّنَدا
َت آِخَر امِسِه واحِذْف إذا َرمخَّ
تقـــوُل يـــا طَْلـــَح ويـــا َعـــاِم امَسَعـــا
ـــمُّ يف الرتخيـــِم وقـــد ُأجيـــَز الضَّ

فاخُصـــْص بـــِه املعرفـــَة املـُـــنَفرَِدا
وال تُغيـّـــْر مـــا بِقـــي عـــن رمِســـِه
كمـــا تقـــوُل يف ســـَعاٍد يـــا ُســـَعا
امليـــِم بضـــمِّ  عـــاُم  يـــا  َتقـــول 
ِمـــن وزِن فـَْعـــاَن وِمـــن مفعـــوِل
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تقوُل يف مرواَن يا َمرَو اجلِس
النّـــَداِء يف  هنـــَد  تـَُرّخـــْم  وال 
فُقـــْل هـــاٌء  آخـــَرُه  يكـــن  وإْن 
وقوهُلــُـم يف صاحـــٍب يـــا َصـــاِح

ـــُه يـــا َمْنـــُص فافهـــْم وِقـــِس ومثُل
هـــاِء ِمـــن  َخـــا  ُثاثيًّـــا  وال 
يف هبٍة يا ِهَب َمن هذا الرُجْل
باصِطـــاِح فيـــِه  ملعـــًن  شـــذَّ 

4 ـ إذا نـودي املضـاف إىل يـاء املتكلـم وهـو صحيـح، فتجـوز يف اليـاء مخسـة 
أوجه:

1 ـ حذف الياء واالستغناء بالكسرة، مثل: يا عبِد.
2 ـ إثبات الياء ساكنة، مثل: يا عبدْي.

3 ـ قلب الياء ألفا وحذفها، واالستغناء عنها بالفتحة، مثل: يا عبَد.
4 ـ قلب الياء ألفا وإبقاؤها وقلب الكسرة فتحة، مثل: يا عبَدا.

5 ـ إثبات الياء حمركة بالفتح، مثل: يا عبدَي.
قال ابن مالك:

كعبـــِد عبـــدي عبـــَد عبـــدا عبديـــاواجعل منادى صح إن يضف ليا

1 ـ أزيُد ال تكسل
أ: حرف نداء

زيد: منادى مبي على الضم يف حمل نصب
ال: ناهية
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والفاعـل ضمـري  السـكون،  بـا وعامـة جزمـه  فعـل مضـارع جمـزوم  تكسـل: 
أنـت. تقديـره  مسـترت وجوبـا 

2 ـ هيا مسلمون توحدوا وتعاونوا
هيا: حرف نداء.

مسلمون: منادى مبي على الواو يف حمل نصب.
توحـدوا: فعـل أمـر مبـي علـى حـذف النـون، والـواو ضمـري متصـل مبـي علـى 

السـكون يف حمـل رفـع فاعـل.
وتعاونـوا: الـواو حـرف عطـف، وتعاونـوا: فعـل أمـر مبـي علـى حـذف النـون، 

والـواو ضمـري متصـل مبـي علـى السـكون يف حمـل رفـع فاعـل.
3 ـ أيا غافال والموت يطلبه تنبه

أيا: حرف نداء.
غافال: منادى منصوب وعامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره.

والموت: الواو واو احلال، واملوت: مبتدأ مرفوع وعامة رفعه الضمة الظاهرة 
على آخره.

يطلبه: فعل مضارع مرفوع وعامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، والفاعل 
ضمـري مسـترت تقديـره هـو، واهلـاء ضمـري متصـل مبـي علـى الضـم يف حمـل نصـب 

مفعـول بـه، واجلملـة مـن الفعـل والفاعـل يف حمـل رفـع خـرب املبتـدأ.
واجلملة االمسية من املبتدأ واخلرب يف حمل نصب حال.

تنبـه: فعـل أمـر مبـي علـى السـكون، والفاعـل ضمـري مسـترت وجوبـا تقديـره 
أنـت.
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4 ـ أي طالب العلم اجتهد
أي: حرف نداء.

طالـب: منـادى منصـوب وعامـة نصبـه الفتحـة الظاهـرة علـى آخـره، وهـو 
مضـاف، والعلـم مضـاف إليـه جمـرور وعامـة جـره الكسـرة الظاهـرة علـى آخـره.

اجتهـد: فعـل أمـر مبـي علـى السـكون، والفاعـل ضمـري مسـترت وجوبـا تقديـره 
أنت.

5 ـ يا حامال علما اعمل به
يا: حرف نداء.

حامال: منادى منصوب وعامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره.
علما: مفعول به منصوب وعامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره.

اعمـل: فعـل أمـر مبـي علـى السـكون، والفاعـل ضمـري مسـترت وجوبـا تقديـره 
أنـت.

به: جار وجمرور متعلق باعمل.
6 ـ ربِّ اغفر وارحم

رب: منـادى منصـوب وعامـة نصبـه الفتحـة املقـدرة علـى مـا قبـل يـاء املتكلـم 
منـع مـن ظهورهـا اشـغال احملـل باحلركـة املناسـبة لليـاء، وهـو مضـاف ويـاء املتكلـم 

احملذوفـة مضـاف إليـه.
وجوبـــا  مســـترت  والفاعـــل ضمـــري  الســـكون  علـــى  مبـــي  دعـــاء  فعـــل   اغفـــر: 

تقديره أنت.
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وارحـم: الـواو حـرف عطـف، وارحـم فعـل دعـاء مبـي علـى السـكون والفاعـل 
ضمـري مسـترت وجوبـا تقديـره أنـت.

7 ـ اللهم أجرني من النار
اللهم: لفظ اجلالة منادى مبي على الضم وامليم عوض عن حرف النداء.

واليـاء ضمـري  الوقايـة  نـون  والنـون  السـكون  علـى  مبـي  دعـاء  فعـل  أجرنـي: 
متصل مبي على السكون يف حمل نصب مفعول به. والفاعل ضمري مسترت وجوبا 

تقديـره أنـت.
من النار: جار وجمرور متعلق بالفعل أجر.

8 ـ يا جعف أقم صالتك
يا: حرف نداء.

جعف: منادى مبي على الضم يف حمل نصب.
وجوبـــا  مســـترت  ضمـــري  والفاعـــل  الســـكون.  علـــى  مبـــي  أمـــر  فعـــل   أقـــم: 

تقديره أنت.
صالتك: مفعول به منصوب وعامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وهو 

مضاف والكاف ضمري متصل مبي على الفتح يف حمل جر مضاف إليه.
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س1: عرف املنادى.
س2: اذكر أدوات النداء، مبينا ما يستعمل منها للبعيد وما يستعمل للقريب.

س3: ما أنواع املنادى؟ مثل لكل نوع منها مبثال.
س4: مى يكون املنادى مبنيا، ومى يكون املنادى منصوبا؟

س5: اذكر أحكام املنادى.
س6: اذكر أبياتا من ملحة اإلعراب يف املنادى.

س7: هل جيوز حذف حرف النداء؟ اذكر بيتا من ملحة اإلعراب يف ذلك.
س8: مــا حكــم مجــع حــرف النــداء مــع أل؟ ومــا الــذي يســتثن مــن ذلــك؟ اذكــر 

بيتــني مــن ألفيــة ابــن مالــك يف ذلــك.
س9: عرف الرتخيم.

األمســاء  مــن  غــريه  ترخيــم  باهلــاء، وحكــم  املؤنــث  ترخيــم  اذكــر حكــم  س10: 
اإلعــراب. ملحــة  مــن  وأبيــات  ذلــك،  علــى  أمثلــة  ذكــر  مــع  بشــروطها، 

س11: ليــاء املتكلــم عنــد نــداء االســم املضــاف إليهــا وهــو صحيــح صــور، اذكرهــا، 
واذكــر بيتــا مــن األلفيــة جيمعهــا.

س12: أعرب اجلمل اآلتية:
أزيد ال تكسل.--
هيا مسلمون توحدوا وتعاونوا.--
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أيا غافا واملوت يطلبه تنبه.--
أي طالب العلم اجتهد.--
يا حاما علما اعمل به.--
ربِّ اغفر وارحم.--
اللهم أجرين من النار.--
يا جعف أقم صاتك.--
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النُّدبَة

الندبة: هي نداء املتفجع عليه أو املتوجع منه.
والمندوب: هو املتفجع عليه حنو وازيداه، واملتوجع منه حنو واظهراه.

النـداء اخلاصـة بالندبـة هـي )وا(، وقـد تسـتعمل يـا عنـد أمـن اللبـس،  وأداة 
املنـادى. اإلعـراب حكـم  مـن حيـث  املنـدوب  وحكـم 

النكـرة وال  تنـدب  فـا  مبهمـة،  غـري  معرفـة  يكـون  أن  املنـدوب  ويشـرتط يف 
واملوصـول. اإلشـارة  املبهمـات كاسـم 

وجوَّزوا ندَب املوصول بشرطني: أن يكون خاليا من أل، وأن يشتهر بالصلة، 
مثل وا من حفر بئر زمزماه.

قال ابن مالك:
ما للمناَدى اجعْل ِلمندوٍب وما
ويُنـــَدُب املوصـــوُل بالـــذي اشـــتـََهر

أهُِبمـــا مـــا  وال  يُنـــَدْب  مل  ـــَر  ُنكِّ
كـ »بئر زمزم« يلى »وا َمْن حفْر«

ألف الندبة:

1 ـ يلحق آخر املنادى املندوب ألف، مثل: وازيدا.
الندبـة،  ألـف  بـه  ويلحـق  حيـذف  فإنـه  ألفـا  االسـم  آخـر  إن كان  ـ   2 

مثل: وا موسا.
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3 ـ إن كان آخر االسـم تنوينا سـواء كان آخر صلة أو غريها حذف التنوين 
وأحلـق األلـف، مثـل: يـا غـام زيـداه، وامـن حفـر بئـر زمزمـاه.

قال ابن مالك:
ومنتَهـــى املنـــدوِب ِصْلـــُه باأللـِــف
كـــذاَك تنويـــُن الـــذي بـــِه َكَمـــل

متلوُّهـــا إْن كاَن مثَلهـــا حـــِذف
ِمـــن ِصلـــٍة أو غريِهـــا نلـــَت األَمـــل

فائدة:	 

جيوز إحلاق هاء السكت باملندوب عند الوقف، مثل: وا زيداه.
قال ابن مالك:

تَـــزِْدوواقًفـــا زْد هـــاَء ســـكٍت إْن تُـــرِْد ال  واهلـــا  فاملـــّد  تَشـــا  وإْن 

1 ـ وا عمرا
وا: حرف نداء وندبة.

عمـرا: منـادى مبـي علـى الضـم املقـدر منـع مـن ظهـوره اشـتغال احملـل باحلركـة 
املناسـبة أللـف الندبـة، واأللـف للندبـة ال حمـل هلـا مـن اإلعـراب.

2 ـ واحسرتاه
وا: حرف نداء وندبة.

املتكلـم  يـاء  قبـل  املقـدرة  الفتحـة  نصبـه  وعامـة  منصـوب  منـادى  حسـرتا: 
املنقلبـة ألفـا وهـو مضـاف، ويـاء املتكلـم املنقلبـة ألفـا يف حمـل جـر مضـاف إليـه، 

السـكت. هـاء  واهلـاء 
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3 ـ وا أمير المؤمنينا
وا: حرف نداء وندبة.

أمري: منادى منصوب وعامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف.
املؤمنينـا: مضـاف إليـه جمـرور وعامـة جـره اليـاء نيابـة عـن الكسـرة ألنـه مجـع 

مذكـر سـامل، واأللـف للندبـة.
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س1: عرف الندبة واملندوب.
س2: ما أدوات الندبة؟

س3: ما حكم املندوب من حيث اإلعراب؟
س4: ماذا يشرتط يف االسم املندوب؟ اذكر بيتني من ألفية ابن مالك يف ذلك.
س5: اذكر صور إحلاق ألف الندبة باملندوب، واذكر بيتني من األلفية يف ذلك.

س6: مى تلحق هاء السكت باملندوب؟ اذكر بيتا من األلفية يف ذلك.
س7: أعرب اجلمل اآلتية:

وا عمرا.--
وا حسرتاه.--
وا أمري املؤمنينا.--
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االستغاثة

االسـتغاثة لغـة: طلـب الغـوث، ويف اصطـاح النحـاة: أسـلوب نـداء خـاص، 
وهـو نـداء َمـن خيلِّـص مـن شـدة، جمـرورا بـام مفتوحـة غالبـا.

ويف االستغاثة: مستغاث به، ومستغاث له، وقد يذكر أيضا مستغاث منه.
فاملستغاث به: هو املنادى الذي تطلب منه اإلغاثة، وجير بام مفتوحة.

واملستغاث له: هو الذي تطلب له اإلغاثة، وجير بام مكسورة.
واملستغاث منه: هو املستنصر عليه، وجير بـ )من(.

أمثلة:

1 ـ يا لَله لِلمستضعفني.
2 ـ يا لَلرجاِل لِلضعفاء ِمن الغاصبني.

3 ـ يا َلسعيد ِلزيد.
ـ حكـم املسـتغاث أن جيـر بـام مفتوحـة، وإذا عطـف عليـه غـريه فـإن كـررت 
اليـاء فتحـت المـه أيضـا وإن عطـف بغـري تكـرار يـا كسـرت المـه. مثـل: يـا لَلجنـود 

ويـا لَلفرسـان لِلعـدوان، ويـا لَلعلمـاء وِلطلبـة العلـم للجهـال.
وهو متعلق بفعل حمذوف دلت عليه يا تقديره أدعو أو أنادي.



القواعد في النحو واإلعراب 86

بفعـل حمـذوف  متعلـق  بـام مكسـورة، وهـو  أن جيـر  لـه  املسـتغاث  ـ وحكـم 
أدعـو. تقديـره 

قال ابن مالك:
إذا اسُتِغيَث اسٌم مناًدى ُخِفَضا
وافتْح مَع املعطوِف إْن كرَّرَت يَا

ِم َمفتوًحـــا كيَـــا لَلُمرَتَضـــى بالـــاَّ
ـــا ويف ِســـَوى ذلـــَك بِالكســـِر اْئِتَي

فوائد:	 

1 ـ قـد حتـذف الم املسـتغاث ويؤتـى بألـف يف آخـره عوضـا عنهـا، مثـل: يـا 
زيـدا ِلعمـرو.

2 ـ قد حيذف املستغاث له ويبقى املستغاث، مثل: يا لَله.

1 ـ يا هلل للمستضعفين
يا: حرف نداء.

هلل: الـام حـرف جـر ولفـظ اجلالـة اسـم جمـرور، واجلـار واجملـرور متعلـق بفعـل 
حمـذوف تقديـره أدعـو أو أسـتغيث، أو بـ )يـا(.

للمستضعفني: جار وجمرور متعلق بفعل حمذوف تقديره أدعوك، أو مبحذوف 
حال تقديره مدعوا.

هـــم فـــي ازديـــاِديـــا َلَقومـــي ويـــا أَلمثـــال قومـــي أِلنـــاٍس عتوُّ 2 ـ 
يا: حرف نداء واستغاثة.
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واليـاء  مضـاف،  وهـو  هبـا،  جمـرور  اسـم  وقـوم:  جـر،  الـام، حـرف  لقومـي: 
إليـه. مضـاف 

واجلـار واجملـرور متعلـق بفعـل حمـذوف تقديـره أدعـو أو أسـتغيث، أو متعلـق 
حبـرف النـداء؛ لنيابتـه عـن فعـل أدعـو.

ويا: الواو عاطفة، يا: حرف نداء واستغاثة.
ألمثـال قومـي: الـام حـرف جـر، أمثـال: اسـم جمـرور، وهـو مضـاف. قومـي: 

مضـاف إليـه، وهـو مضـاف، واليـاء: مضـاف إليـه.
ألناس: جار وجمرور متعلق مبحذوف؛ والتقدير: أدعوكم ألناس.

عتوهم: مبتدأ مرفوع وعامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وهو مضاف؛ 
وهم: مضاف إليه.

فـي ازديـاد: جـار وجمـرور متعلـق مبحـذوف خـرب املبتـدأ؛ واجلملـة االمسيـة مـن 
املبتـدأ وخـربه يف حمـل جـر صفـة لــ أنـاس.
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س1: عرف االستغاثة لغة واصطاحا.
س2: عرف املستغاث به واملستغاث له واملستغاث منه.

س3: اذكر حكم الم املستغاث به وحكم الم املستغاث له، ومتعلقهما.
س4: اذكر أبيات ابن مالك من األلفية يف االستغاثة.

س5: مب يعوض عن الام إذا حذفت يف املستغاث؟ ومثل لذلك.
س6: أعرب اجلمل اآلتية:

اهلل للمستضعفني.--
ازديـــاديـــا لقومـــي ويـــا ألمثـــال قومـــي-- يف  عتوهـــم  ألنـــاس 
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نواصب الفعل المضارع

نواصب الفعل املضارع عشرة حروف، وهي:
أن، لن، كي، إذن، الم كي، الم اجلحود، حى، أو، اجلواب بالفاء والواو.

قال الشرباوي:
أْن لْن إَذْن كْي هِبِنَّ الفعُل منتِصٌب
حـــىَّ كـــَذا الُم كـــْي الُم اجلحـــوِد وأْو

كَشـــاقِي أْن أزوَر القـــوَم يف احلُلَـــِل
ــْر أن هَلـــنَّ تلـــي ــاَء أضمـ والـــواو والفـ

وهذه النواصب قسمان:
قسم ينصب بنفسه، وقسم ينصب الفعل بعده بأن املضمرة وجوبا أو جوازا.

أما الي تنصب بنفسها فهي أربعة أحرف: )أن ولن وكي وإذن(.
ف)أن(: حرف مصدر ونصب واستقبال، مثل: أريد أن أتعلم.

و)لن(: حرف نفي ونصب واستقبال، مثل: لن أزورك.
إذا  بنفسـها إال  وأمـا )كـي(: فحـرف مصـدر وتعليـل ونصـب، وال تنصـب 
سـبقها الـام لفظـا أو تقديـرا، مثـل: لكـي ال تأسـوا علـى مـا فاتكـم، لكـي ال يكـون 

دولـة بـني األغنيـاء منكـم.
وأمـا )إذن( فهـي حـرف جـواب وجـزاء ونصـب، ويشـرتط يف نصبهـا للمضـارع 

ثاثة شـروط:
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1 ـ أن تكون يف صدر الكام.
2 ـ أن يكون الفعل بعدها مستقبا.

3 ـ أن ال يفصـل بينهـا وبـني الفعـل فاصـل إال إذا كان الفاصـل القسـم أو 
النـداء أو ال النافيـة، مثـل أن تقـول يف مـن يقـول: أنـا جمتهـد، إذن تنجـح، إذن واهلل 

تنجـح، إذن يـا حممـد تنجـح، إذن ال خييـب سـعيك.
وأمـا الـي يكـون النصـب معهـا بـأن مضمـرة جـوازا فحـرف واحـد وهـو )الم 

كـي(، مثـل: جئـت ألتعلـم، جئـت ألن أتعلـم.
وأما الي يكون النصب معها بأن مضمرة وجوبا فخمسة أحرف، وهي )الم 

اجلحود( و)حى( و)أو( و)اجلواب بالفاء والواو(.
فـام اجلحـود: هـي املسـبوقة بـكان املنفيـة مبـا أو املسـبوقة بيكـون املنفيـة بلـم 

مثـل:
1 ـ ﴿ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﴾ ]آل عمران: 179[.

2 ـ  ﴿ ۀ ہ ہ ہ ہ ﴾ ]النساء: 137[
وأمـا حـى فهـو حـرف يفيـد التعليـل أو الغايـة، ومعـن التعليـل أن مـا قبلهـا علـة 
ملـا بعدهـا، مثـل: ذاكـر حـى تنجـح، ومعـن الغايـة أن مـا قبلهـا ينقضـي حبصـول مـا 

بعدهـا، كقولـه تعـاىل: ﴿ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ﴾ ]طـه: 91[.
وأمـا أو: فيشـرتط فيهـا أن تكـون مبعـن )إىل( أو مبعـن )إال(، وضابـط األوىل 

أن مـا بعدهـا ينقضـي شـيئا فشـيئا كقـول الشـاعر:
لصابـــرألستســـهلن الصعـــب أو أدرك املـــن إال  اآلمـــال  انقـــادت  فمـــا 

وضابط الثانية أن يكون ما بعدها ينقضي دفعة واحدة كقول الشاعر:
قـــوٍم قنـــاَة  َغمـــزُت  إذا  تســـتقيَماوكنـــُت  أو  كعوهَبـــا  كَســـرُت 
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وأمـا فـاء السـببية وواو املعيـة فيشـرتط يف كل منهمـا أن يقعـا يف جـواب نفـي 
والعـرض  واالسـتفهام  والنهـي  والدعـاء  )األمـر  أشـياء:  مثانيـة  والطلـب  طلـب،  أو 

والرجـاء(. والتمـي  والتحضيـض 
وقد مجعها بعضهم يف بيت فقال:
مَتَـــنَّ وارُج كـــذاَك النَّفـــُي قـــْد كُمـــاُمْر وانُه وادُع وَسْل واعِرْض حلضِِّهُم

فالنفـي: هـو ضـد اإلثبـات مثـل: مـا عليـك عتـب اجلاهـل فتعتـب عليـه أو 
عليـه وتعتـب 

واألمـر: هـو الطلـب الصـادر مـن العظيـم ملـن هـو دونـه، مثـل: ذاكـر فتنجـح 
أو وتنجـح.

والدعـاء: هـو الطلـب املوجـه مـن العبـد إىل ربـه، مثـل: اللهـم اهـدين فأعمـل 
اخلـري أو وأعمـل اخلـري

والنهي: هو طلب الكف، مثل ال تلعب فيضيع أملك، أو ويضيع أملك.
واالستفهام: هو طلب البيان، مثل هل حفظت دروسك فأمسعها أو وأمسعها

والعرض: هو الطلب برفق، مثل أال تزورنا فنكرمك أو ونكرمك
واجبـك  أديـت  هـا  مثـل  وإزعـاج،  حـث  مـع  الطلـب  هـو  والتحضيـض: 

وأشـكرك أو  فأشـكرك 
والتمنـي: هـو طلـب األمـر املسـتحيل أو مـا فيـه عسـر، مثـل: ليـت ل كنـزا 

فأتصـدق منـه، أو وأتصـدق منـه، وكقـول الشـاعر:
عقـــوَد مـــدٍح فمـــا أرَضـــى لكم كِلِميليـــَت الكواكـــَب تدنـُــو ِل فأنظَمهـــا
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وقول اآلخر:
ـــباَب يعـــوُد يوًمـــا املشـــيُبأال ليـــَت الشَّ فعـــَل  مبـــا  فأخـــربَُه 

والرجـاء: هـو طلـب األمـر القريـب احلصـول، مثـل: لعـل اهلل يشـفيي فـأزورك، 
أو وأزورك.

1( جئت لكي أقرأ
جئـت: جـاء: فعـل مـاض مبـي علـى السـكون التصالـه بالتـاء، والتـاء ضمـري 

متصـل مبـي علـى الضـم يف حمـل رفـع فاعـل.
لكي: الام حرف جر وكي حرف تعليل ومصدر ونصب.

أقـرأ: فعـل مضـارع منصـوب بكـي وعامـة نصبـه الفتحـة الظاهـرة علـى آخـره، 
والفاعـل ضمـري مسـترت وجوبـا تقديـره أنـا. واجلملـة يف تأويـل اسـم جمـرور

واجلار واجملرور متعلق بالفعل جاء.
2( يعجبني أن تجتهد

  يعجب فعل مضارع مرفوع وعامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، والنون 
للوقاية، والياء ضمري متصل مبي على السكون يف حمل نصب مفعول به مقدم.

أن: حرف مصدر ونصب واستقبال.
علـى  الظاهـرة  الفتحـة  نصبـه  وعامـة  بـأن  منصـوب  مضـارع  فعـل  تجتهـد: 
آخره، والفاعل ضمري مسترت وجوبا تقديره أنت، وأن وما بعدها يف تأويل مصدر 

فاعـل مؤخـر، والتقديـر: يعجبـي اجتهـادك.
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3( ألستسهلن الصعب أو أدرك المنى
ألستسـهلن: الـام موطئـة للقسـم، أستسـهل: فعـل مضـارع مبـي علـى الفتـح 
التصالـه بنـون التوكيـد، والنـون للتوكيـد ال حمـل هلـا مـن اإلعـراب، والفاعـل ضمـري 

مسـترت وجوبـا تقديـره أنـا.
الصعب: مفعول به منصوب وعامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره.

أو: حرف عطف.
آخـره.  علـى  الظاهـرة  الفتحـة  نصبـه  منصـوب وعامـة  فعـل مضـارع  أدرك: 

أنـا. تقديـره  والفاعـل ضمـري مسـترت وجوبـا 
المنى: مفعول به منصوب وعامة نصبه الفتحة املقدرة على األلف.

4( ذاكر فتنجح
ذاكـر: فعـل أمـر مبـي علـى السـكون، والفاعـل ضمـري مسـترت وجوبـا تقديـره 

أنـت.
فتنجـح: الفـاء: فـاء السـبية، وتنجـح فعـل مضـارع منصـوب بـأن املضمـرة بعـد 
الفـاء السـببية الواقعـة يف جـواب األمـر، والفاعـل ضمـري مسـترت وجوبـا تقديـره أنـت.

5( ليت لي كنزا وأتصدق منه
ليت: حرف متن ونصب.

لي: جار وجمرور متعلق مبحذوف خرب مقدم.
كنزا: اسم ليت مؤخر منصوب وعامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره.

وأتصـدق: الـواو واو املعيـة، وأتصـدق: فعـل مضـارع منصـوب بـأن املضمـرة 
بعـد واو املعيـة الواقعـة يف جـواب التمـي وعامـة نصبـه الفتحـة الظاهـرة علـى آخـره، 
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والفاعـل ضمـري مسـترت وجوبـا تقديـره أنـا.
منه: جار وجرور متعلق بأتصدق.

· قال يف ملحة اإلعراب مثا لنواصب الفعل املضارع:

وهـــْل صديـــٌق خملـــٌص فأقِصـــَده
الِقـــرى بأصنـــاِف  فتلتـــذَّ  وزْر 
ومْن يقْل إينِّ سأغَشى حرَمك
وقـــْل لـــُه يف الَعـــرِض يـــا هـــذا أال
األفعـــاِل نواصـــُب  فهـــذِه 

تقـــوُل أبِغـــي يـــا فـــَى أْن َتذهَبـــا
وجئـــُت كـــْي تُولِيَـــي الكراَمـــة
واقتبـــِس العلـــَم ِلكـــي مـــا ُتكَرمـــا
فَتتَعبَـــا جاهـــا  مُتـــاِر  وال 

َتركبَـــا أو  واقًفـــا  أزاَل  ولـــْن 
وِســـرُت حـــى أدُخـــَل الَيماَمـــة
وعاِص أسباَب اهلَوى لَِتسَلَما
فُتعَتبَـــا َعتبُـــُه  عليـــَك  ومـــا 
وليـــت ل كنـــَز الغـــن فأرفِـــَده
وال حتاِضـــر وتســـيَء املـَـــحضرَا
أحرتَمـــك إذْن  إينِّ  لـــُه  فقـــْل 
تنـــزُل عنـــِدي فُتصيـــَب َمـــأكَا
متثـــاِل علـــى  فاحـــُذ  مثَّلُتهـــا 
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جوازم الفعل المضارع

عامتـه  خمصـوص  تغيـري  النحـاة:  اصطـاح  يف  وهـو  القطـع،  لغـة:  الجـزم 
املضـارع. الفعـل  يف  إال  اجلـزم  يكـون  وال  عنـه،  نـاب  ومـا  أو  السـكون 

واجلوازم نوعان: نوع جيزم فعا واحدا، ونوع جيزم فعلني.
الناهيـة، والم  أربعـة أحـرف: )مل، وملـا، وال  الـي جتـزم فعـا واحـدا  فاجلـوازم 

األمـر(.
قال الشرباوي:

جازمـــة األمـــِر  والُم  ولــــمَّا  كـ )مْل أقْم( و)ْليـَُقم عمٌرو( و)ال يَِِل(وملَْ 
وقال ابن مالك:

جزَمـــا ضـــْع  طالبًـــا  والٍم  وملَـّــابـــا  بلـــْم  هكـــَذا  الفعـــِل  يف 
األمثلة:

م يكذب سعيد. •
ملا يأت خالد. •
ال تسرق. •
ليحفظ كل منكم سورة الفتح. •



القواعد في النحو واإلعراب 96

1( لم يقم زيد
لم: حرف نفي وجزم.

يقم: فعل مضارع جمزوم وعامة جزمه السكون الظاهر على آخره.
زيد: فاعل مرفوع وعامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره.

2( لما يحضر بكر
لما: حرف نفي وجزم

يحضر: فعل مضارع جمزوم وعامة جزمه السكون الظاهر على آخره.
بكر: فاعل مرفوع وعامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره.

3( ال تلعب
جزمـه  وعامـة  الناهيـة  بـا  جمـزوم  مضـارع  فعـل  وتلعـب:  هنـي،  حـرف  ال: 

أنـت. تقديـره  وجوبـا  مسـترت  ضمـري  والفاعـل  آخـره،  علـى  الظاهـر  السـكون 
4( لِيـَُقْم أحدُكم

ليقـم: الـام الم األمـر، ويقـم: فعـل مضـارع جمـزوم بـام األمـر وعامـة جزمـه 
السـكون الظاهـر علـى آخـره.

أحدكـم: أحـد فاعـل مرفـوع وعامـة رفعـه الضمـة الظاهـرة علـى آخـره، وهـو 
مضـاف، والضمـري مضـاف إليـه مبـي علـى السـكون يف حمـل جـر.
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فوائد:	 

1 ـ الفرق بني مل وملا: أن ملا تؤذن بتوقع ثبوت ما بعدها.
﴿ ڃ ڃ ڃ ڃ  تعـاىل:  قولـه  يف  مكسـورة، كمـا  تكـون  األمـر  الم  ـ   2

]الطـاق: 7[. چ ﴾ 

وتسـكن إذا سـبقت بالـواو أو الفـاء أو ث، ومـن ذلـك قولـه تعـاىل: ﴿ ڳ 
ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ﴾ ]آل عمـران: 104[.
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األدوات التي تجزم فعلين

وأما األدوات الي جتزم فعلني فهي:
، حيُثمـا، كيَفمـا، أيَنمـا، ِإذَمـا، ِإذا  )ِإْن، َمـن، مـا، َمْهَمـا، أّي، مـَى، أيَـّان، أنَّ

يف الشـعر خاصة(:
جاء يف المية الشرباوي:

وإْن وَمـــن َمـــا وَمهَمـــا أيُّ ثَّ َمـــَى
وحيُثمـــا كيَفمـــا مـــْع أيَنمـــا وكـــذا

أيَّـــاَن أنَّ اْجزَِمـــنَّ اثـْنـَــنِي يف العمـــِل
إْذَما وجاَءت إَذا يف الشِّعِر فانَتِحِل

وقال ابن مالك:
واجزِْم بـ )إن، وَمن، وَما، ومْهَما
إذَمـــا وحـــرٌف   ) أنَّ وحيُثمـــا، 

إذَمـــا أيـــَن،  أيَـّــاَن،  مـــَى،  أّي، 
َأمْسَـــا األدواِت  وباقِـــي  كإْن 

وهذه األدوات جتزم فعلني، يسـمى األول منهما فعل الشـرط، والثاين جواب 
الشـرط وجـزاءه، وكلهـا أمسـاء إال )إن وإذمـا( فهمـا حرفـان.

األمثلة:
1( إن تقم أقم.

2) ﴿  ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ﴾ ]النساء: 123[
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3) ﴿  ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ﴾ ]البقرة: 197[.
قاتلـــي حبـــك  أن  مـــي  وأنك مهما تأمري القلب يفعلأغـــرك   (4

5) ﴿  ی ی ی ی جئ حئ﴾ ]القصص: 28[.
6( مى تتقن العمل تبلغ األمل.
7( أيان تذهب أذهب معك.

8( أن تسافر أسافر معك.
9( حيثما تنزل تكرم.

10( كيفما يكن املدرس يكن تاميذه.
11) ﴿ ۈ ٴۇ ۋ ۋ﴾ ]النساء: 78[.

12( إذما تتق اهلل ترتق.

وإذا تصبك خصاصة فتجملاســـتغن مـــا أغنـــاك ربـــك بالغـــن  (13

فائدة	 

)مـن( تكـون للعاقـل، و)مـا( و)مهمـا( لغـري العاقـل، و)أي( تصلـح جلميـع مـا 
تضاف إليه من عاقل وغريه، و)مى( و)أيان( للزمان، و)أن( و)حيثما( و)أينما( 

للمـكان، و)كيفمـا( للحال.

1( إن تجتهد تنجح
إن: حرف شرط جيزم فعلني األول فعل الشرط والثاين جوابه وجزاءه.
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آخـره،  علـى  الظاهـر  السـكون  جمـزوم وعامـة جزمـه  فعـل مضـارع  تجتهـد: 
أنـت. تقديـره  وجوبـا  مسـترت  والفاعـل ضمـري 

تنجـح: فعـل مضـارع جـواب الشـرط جمـزوم وعامـة جزمـه السـكون الظاهـر 
علـى آخـره، والفاعـل ضمـري مسـترت وجوبـا تقديـره أنـت.

2( من جّد وجد
َمن: اسم شرط جيزم فعلني مبي على السكون يف حمل رفع مبتدأ.

جد: فعل ماض مبي على الفتح يف حمل جزم، والفاعل ضمري مسترت تقديره 
هو.

وجَد: فعل ماض مبي على الفتح، والفاعل ضمري مسترت تقديره هو، ومجلتا 
الشرط واجلزاء يف حمل رفع خرب املبتدأ.
3( متى أضع العمامة تعرفوني

متـى: اسـم شـرط جيـزم فعلـني مبـي علـى السـكون يف حمـل نصـب علـى الظرفيـة 
الزمانية.

أضـع: فعـل مضـارع جمـزوم ألنـه فعـل الشـرط وعامـة جزمـه السـكون وكسـر 
اللتقـاء السـاكنني، والفاعـل ضمـري مسـترت وجوبـا تقديـره أنـا.

العمامة: مفعول به منصوب وعامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره.
الشـرط وجـزاؤه وعامـة  فعـل مضـارع جمـزوم ألنـه جـواب  تعرفـو:  تعرفونـي: 
جزمـه حـذف النـون، وواو اجلماعـة ضمـري مبـي علـى السـكون يف حمـل رفـع فاعـل، 

والنـون للوقايـة.
والياء: ضمري متصل مبي على السكون يف حمل نصب مفعول به.
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4( حيثما تستقم فلك اإلكرام
حيثما: اسم شرط جيزم فعلني يف حمل نصب على الظرفية املكانية.

تسـتقم: فعل مضارع جمزوم ألنه فعل الشـرط وعامة جزمه السـكون الظاهر 
علـى آخـره، والفاعـل ضمـري مسـترت وجوبـا تقديـره أنـت.

فلـك: الفـاء رابطـة جلـواب الشـرط ولـك: جـار وجمـرور متعلـق مبحـذوف خـرب 
مقدم.

اإلكرام: مبتدأ مؤخر مرفوع وعامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، واجلملة 
من املبتدأ واخلرب يف حمل جزم جواب الشرط.

فوائد:	 

الفائدة األولى: يأيت الشرط واجلزاء ـ إذا كانا فعلني ـ على أربع صور:
ے  ے  ﴿ ھ  تعـاىل:  ماضييـن، كقولـه  الفعـالن  يكـون  أن  ـ   1

جـزم. حمـل  يف  حينئـذ  ويكونـان  ]اإلسـراء: 7[،  ۓ ﴾ 

ڍ  ڇ  ڇ  ﴿ ڇ  تعـاىل:  مضارعيـن، كقولـه  الفعـالن  يكـون  أن  ـ   2
ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ﴾ ]البقـرة: 284[. وهنـا جيـب جزمهمـا، ورفـع 

الشـاعر: قـول  ومنـه  اجلـزاء ضعيـف، 
إنَّـــَك إْن ُيصـــرْع أخـــوك ُتصـــرُعيـــا أقـــرُع بـــن حابـــٍس يـــا أقـــرُع

3 ـ أن يكـون الشـرط ماضيـا والجـزاء مضارعـا، كقولـه تعـاىل: ﴿ ڃ ڃ 
]هـود: 15[. ڇ ﴾  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ 

وهنا جيوز جزم اجلزاء ورفعه، ومن الرفع قول الشاعر:
يقوُل ال غائٌب مال وال َحرُِموإن أتـــاه خليـــل يـــوَم مســـغبٍة
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قــول  قليـل، ومنــه  ـ أن يكـون الشـرط مضارعـا والجـزاء ماضيـا، وهـو   4
النـي g : »مـن يقــم ليلـة القــدر إيمانــا واحتسابــا غفـر اهلل لـه مـا تقـدم مـن 

ذنبـه«)1).
وقول الشاعر:

ٍء كنـــُت ِمنـــُه كالشَّـــجا بـــنَي حلِقـــِه والوريـــِدمـــن يِكـــدين بســـيِّ
قال ابن مالك:

مـــا فعلـــنِي يقتضـــنَي شـــرط قدِّ
مضارعـــنِي أو  وماضيـــنِي 
وبعد ماٍض رفُعك اجَلزا حسن

ُومِســـا وجوابًـــا  اجلـــزاُء  يتلـــو 
متخالَفـــنِي أو  تُلفيِهمـــا 
وَهـــن ُمضـــارٍع  بعـــَد  ورفُعـــه 

الفائدة الثانية: جيب اقرتان اجلزاء بالفاء إذا كان ال يصلح أن يكون شرطا، 
وذلك يف مواضع:

1 ـ إذا كان جملـة اسـمية، كقولـه تعـاىل: ﴿ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی 
جئ ﴾ ]األنعـام: 17[.

وجيوز أن تقوم مقام الفاء إذا الفجائية، ومنه قوله تعاىل: ﴿ ڇ ڇ ڇ 
ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ﴾ ]الروم: 36[.

2 ـ إذا كان جملـة فعليـة فعلهـا طلبـي أو جامـد، حنـو قولـه تعـاىل: ﴿ ڦ 
ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ﴾ ]آل عمران: 31[، وحنو قوله: 
ڻ ﴾  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  ﴿ گ 

]الكهـف: 39، 40[.

3 ـ إذا كان جملـة فعليـة فعلهـا منفـي بـ )مـا( أو )لـن(، حنـو قولـه تعـاىل: 
]احلشـر: 6[،  ڃ ﴾  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ﴿ ڤ 

)1( رواه البخاري، )رقم: 53(.
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]آل عمـران: 115[. ۆئ ﴾  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ﴿ ەئ  وقولـه: 
4 ـ إذا كان جملة فعلية فعلها مقرون بقد أو حرف تنفيس، كقوله تعاىل: 

﴿ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ﴾ ]يوسـف: 77[، وقولـه: ﴿ ۆئ ۆئ ۈئ 
ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ﴾ ]النساء: 74[.

ومجعها بعضهم يف قوله:
وبـجـــــامد طلبيَّـــٌة  وبالتَّنفيـــِسامسيـــٌة  وبقـــْد  ولـــْن  ومبَـــا 

الفائدة الثالثة: يف اجتماع الشرط والقسم
إذا اجتمـع الشـرط والقسـم حـذف جـواب المتأخـر منهمـا لداللـة جـواب 
األول عليـه، مثـل: إن جنـح الطالـب واهلل أكرمـه، واهلل إن جنـح الطالـب ألكرمنـه، 
القسـم  جـواب  وحذفنـا  الشـرط  جبـواب  فأتينـا  الشـرط  تقـدم  األوىل  اجلملـة  ففـي 
لتأخره، ويف اجلملة الثانية تقدم القسم فأتينا جبواب القسم وحذفنا جواب الشرط 

لتأخـره.
وإذا تقـدم الشـرَط والقسـَم مـا يحتـاُج إلـى خبـر حـذف جـواب القسـم 
سواء تقدم أو تأخر مثل: الطالب إن ينجح واهلل أكرمه، الطالب واهلل إن ينجح 
أكرمـه، ففـي كا احلالـني أيت جبـواب الشـرط وحـذف جـواب القسـم لتقـدم الشـرط 

والقسـم مـا حيتـاج إىل خـرب وهـو املبتـدأ.
وقـد حيـذف جـواب القسـم ولـو تقـدم علـى الشـرط ولـو مل يتقدمهمـا مـا حيتـاج 

إىل خرب كقول الشـاعر:
ال تُلِفنا عن دماِء القــوِم ننتفُلإلن ُمِنيَت بِنا يف ِغبِّ معركـــٍة

فهنا أتى جبواب الشرط وحذف جواب القسم مع أن املتقدم القسم وكذلك 
مل يتقدمهما ما حيتاج إىل خرب.
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قال ابن مالك:
واحذْف لدى اجتماِع شرٍط وقَسـْم
خبَــــر ذو  وقبـــُل  تواليَـــا  وإْن 
قســـــِم بعـــد  ـــَح  رجِّ ورمبـــا 

ُملتـــَزم فهـــَو  ـــرَت  أخَّ مـــا  جـــواَب 
ـــح مطلقـــا بـــا َحــــذر فالشـــرَط َرجِّ
ِم مقــــــدَّ خـــرٍب  ذي  بـــا  شـــرٌط 
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س1: مـا عـدد نواصـب الفعـل املضـارع؟ ومـا هـي؟ ث اذكـر بيتـني عـن الشـرباوي 
جتمـع هـذه النواصـب.

س2: مـا عـدد النواصـب الـي تنصـب الفعـل املضـارع بنفسـها؟ ومـا هـي؟ ومـى 
تنصـب كـي بنفسـها؟ اذكـر أبيـات ابـن مالـك يف النواصـب.

س3: بني معن كل من: أن، ولن، وإذن، وكي، والم اجلحود.
س4: ماذا يشرتط يف نصب الفعل املضارع بإذن؟

س5: اذكر احلرف الذي يكون نصب الفعل املضارع معه بأن جوازا.
س6: مـا عـدد األدوات الـي يكـون النصـب للفعـل املضـارع معهـا بـأن املضمـرة 

وجوبـا ومـا هـي؟
س7: حى حرف يفيد التعليل أو الغاية، فما معن التعليل وما معن الغاية؟

س8: يشرتط يف أو أن تكون مبعن إىل أو مبعن إال، فما ضابط األوىل وما ضابط 
الثانية؟

س9: ماذا يشرتط يف كل من فاء السببية وواو املعية؟
س10: ما عدد أنواع الطلب؟ وما هي؟ وعرف كل نوع ث اذكر بيتا جيمع أنواع 

الطلب.
س11: أعرب اجلمل التالية:
1 ـ جئت لكي أقرأ

2 ـ يعجبي أن جتتهد
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3 ـ ألستسهلن الصعب أو أدرك املن
4 ـ ذاكر فتنجح

5 ـ ليت ل كنزا وأتصدق منه
س12: اذكر تسعة أبيات يف نواصب الفعل املضارع من امللحة.

عـن  بيتـا  اذكـر  ث  هـي؟  ومـا  واحـدا؟  فعـا  جتـزم  الـي  اجلـوازم  عـدد  مـا  س13: 
ذلـك. يف  الشـرباوي 

س14: مـا عـدد اجلـوازم الـي جتـزم فعلـني؟ ومـا هـي؟ ث اذكـر بيتـني عـن الشـرباوي، 
وبيتـني عـن ابـن مالـك يف ذلـك.

س15: بـني مـا يـدل عليـه كل اسـم مـن األمسـاء الـي جتـزم فعلـني. ث بـني الفـرق 
بـني مل وملـا.

س16: بني األمساء واحلروف من األدوات الي جتزم فعلني.
س17: هذه األدوات جتزم فعلني، ماذا يسمى األول؟ وماذا يسمى الثاين؟

س18: أعرب اجلمل اآلتية:
1 ـ إن جتتهد تنجح

2 ـ من جد وجد
3 ـ مى أضع العمامة تعرفوين

4 ـ حيثما تستقم فلك اإلكرام
س19: اذكـر الصـور الـي يـأيت عليهـا الشـرط واجلـزاء مـع بيـان حكمهمـا يف كل 

صـورة، ومثـل لـكل ذلـك، واذكـر أبيـات ألفيـة ابـن مالـك يف ذلـك.
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س20: مـى جيـب اقـرتان اجلـزاء بالفـاء؟ واذكـر أمثلـة علـى ذلـك، وبيتـا جيمـع تلـك 
املواضع.

س21: إذا اجتمع الشـرط والقسـم فكيف يكون اجلواب؟ اذكر أبياتا من األلفية 
يف ذلك.
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التوابع

التوابع: هي الي تشارك ما قبلها يف إعراهبا مطلقا، وهي أربعة:
1( النعت.
2( التوكيد.
3( العطف.
4( البدل.

قال احلريري يف امللحة:

والعطـــُف قـــْد َيدُخـــُل يف األفعـــاِل

والَعطـــُف والتَّوكيـــُد أيًضـــا والبَـــَدل
وهكَذا الَوصُف إَذا َضاَهى الصَِّفة
واجملونَـــا املـَـــزَح  َخـــلِّ  تقـــوُل 
ظريـــِف رجـــٍل  ِبَزيـــٍد  واْمـــُرْر 

اأُلَول إعـــراَب  يُعربْـــَن  توابِـــٌع 
َمعرِفَـــة أو  ـــرًا  منكَّ موصوُفهـــا 
أمجعونَـــا ـــاُج  احلجَّ وأَقبَـــَل 
واعِطـــف علـــى ســـائِِلَك الضَّعيـــِف
للمعـــاِل واســـُم  ثـــْب  كقوهِلِـــم 
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التابع األول: النعت ويسمى الصفة

النعـت: هـو تابـع يذكـر بعـد اسـم بقصـد توضيحـه إذا كان معرفـة وتصيصـه 
إذا كان نكـرة.

والنعت تابع للمنعوت يف رفعه ونصبه وجره، ويف تنكريه وتعريفه، ويف تذكريه 
وتأنيثه، ويف إفراده وتثنيته ومجعه.

أمثلة:
1( جاء العامل العامل.
2( رأيت رجا كريا.

3( مررت مبكتبة واسعة.
4( جاء الرجان العاقان.

5( رأيت رجاال مؤمنني.
6( مررت بالنساء احملتشمات.

وكما يكون النعت مفردا يكون مجلة ويكون شبه مجلة:
أمثلة:

1( جاء تلميذ يسعى.
2( أقبل طالب كتابه يف يده.

3( نظرت إىل عامل يف املسجد.
4( لقيت خالدا عند سعيد.
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فائدة:	 

ال تكـون اجلملـة وال شـبه اجلملـة نعتـا إال لنكـرة، وال بـد هلـا مـن رابـط يربطهـا 
باملنعوت.

قال يف األلفية:
منــــكَّرا جبـمــــلٍة  َخـــرَباونَـعـــــُتوا  أُعِطَيْتـــُه  مـــا  فَُأعِطيَـــْت 

النعت السببي:
النعت السبي: هو التابع املكمل ملتبوعه ببيان صفة من صفات ما تعلق به.

وهو تابع ملنعوته يف رفعه ونصبه وجره، ويف تعريفه وتنكريه.
ولكنه يتبع مرفوعه الظاهر يف التذكري والتأنيث، ويفرد مطلقا سواء أسند إىل 

مفرد أو مثن أو مجع.
أمثلة:

ـ ﴿  ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ﴾  ]النساء: 75[
ـ مررت برجل كرمٍي أبوُه.

ـ رأيت شجرًة طيبًة مثاُرها.
ـ قرأت كتابا عظيمًة منافُعه.
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1 ـ في المكتبة طالب يقرأ
في المكتبة: جار وجمرور متعلق مبحذوف خرب مقدم.

طالب: مبتدأ مؤخر مرفوع وعامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره.
يقـرأ: فعـل مضـارع مرفـوع وعامـة رفعـه الضمـة الظاهـرة علـى آخـره، والفاعـل 
ضمـري مسـترت جـوازا تقديـره )هـو( يعـود إىل الطالـب، واجلملـة مـن الفعـل والفاعـل 

يف حمـل رفـع نعـت لطالـب.
2 ـ عندك طالب صاحبه مجتهد

عنـدك: ظـرف مـكان متعلـق مبحـذوف خـرب مقـدم وهـو مضـاف، والـكاف 
ضمـري متصـل مبـي علـى الفتـح يف حمـل جـر مضـاف إليـه.

طالب: مبتدأ مؤخر مرفوع وعامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره.
صاحبـه: مبتـدأ مرفـوع وعامـة رفعـه الضمـة الظاهـرة علـى آخـره، وهو مضاف 

واهلـاء ضمـري متصـل مبـي علـى الضـم يف حمـل جـر مضـاف إليـه.
مجتهد: خرب املبتدأ مرفوع وعامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره.

واجلملة من املبتدأ وخربه يف حمل رفع نعت لطالب.
3 ـ نظرت إلى كتاب أمام المدرس

نظـرت: نظـر: فعـل مـاض مبـي علـى السـكون التصالـه بالتـاء، والتـاء: ضمـري 
متصـل مبـي علـى الضـم يف حمـل رفـع فاعـل.

إلى كتاب: جار وجمرور متعلق بالفعل نظر.
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أمام املدرس: أمام ظرف مكان متعلق مبحذوف نعت لكتاب وهو مضاف، 
واملدرس مضاف إليه جمرور وعامة جره الكسرة الظاهرة على آخره.

4 ـ لقيت رجال من العلماء
لقيـت: لقـي: فعـل مـاض مبـي علـى السـكون التصالـه بالتـاء، والتـاء: ضمـري 

متصـل مبـي علـى الضـم يف حمـل رفـع فاعـل.
رجال: مفعول به منصوب وعامة نصبه الفتحة الظاهرة يف آخره.

من العلماء: جار وجمرور متعلق مبحذوف نعت لرجل.
5 ـ ﴿  ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ﴾  ]النساء: 75[

ربنـا: رب: منـادى منصـوب وعامـة نصبـه الفتحـة الظاهـرة علـى آخـره، وهـو 
مضـاف ونـا ضمـري متصـل مبـي علـى السـكون يف حمـل جـر مضـاف إليـه.

أخرجنا: أخرج: فعل دعاء مبي على السكون، والفاعل ضمري مسترت وجوبا 
تقديره أنت، ونا ضمري متصل مبي على السكون يف حمل نصب مفعول به.

من هذه: جار وجمرور متعلق بالفعل أخرج.
القرية: بدل من اسم اإلشارة جمرور وعامة جره الكسرة الظاهرة على آخره.

الظالم: نعت جمرور وعامة جره الكسرة الظاهرة على آخره.
أهلهـا: أهـل: فاعـل السـم الفاعـل الظـامل مرفـوع وعامـة رفعـه الضمـة الظاهـرة 

علـى آخـره، وهـو مضـاف وهـا ضمـري متصـل مبـي يف حمـل جـر مضـاف إليـه.
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6 ـ قرأت كتابا عظيمة منافعه
قـرأت: قـرأ: فعـل مـاض مبـي علـى السـكون التصالـه بالتـاء، والتـاء ضمـري 

متصـل مبـي علـى الضـم يف حمـل رفـع فاعـل.
كتابا: مفعول به منصوب وعامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره.

عظيمة: نعت منصوب وعامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره.
منافعـه: منافـع: فاعـل مرفـوع وعامـة رفعـه الضمـة الظاهـرة علـى آخـره، وهـو 

مضـاف واهلـاء ضمـري متصـل مبـي علـى الضـم يف حمـل جـر مضـاف إليـه.
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التابع الثاني: التوكيد

التوكيـد: هـو تابـع يذكـر لتثبيـت أمـر متبوعـه وتوكيـده يف نفـس السـامع، وهـو 
قسـمان:

1( لفظي.
2( معنوي.

التوكيد املعنوي	 

فالتوكيد املعنوي قسمان:
1( ما يؤتى به لرفع احتمال السهو أو النسيان أو اجملاز يف الكام، وألفاظه: 

النفس والعني.
مثل: جاء زيد نفسه، وكلمت األمري عينه.

2( ما يؤتى به بقصد بيان اإلحاطة والشمول.
وألفاظه: كل ومجيع وكا وكلتا وعامة.

أمثلة:
1( جاء القوم كلهم

2( مررت بالطاب مجيعهم
3( احفظ يديك كلتيهما
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4( أحسن إىل والديك كليهما
5) ﴿ ے ۓ ۓ ڭ﴾  ]ص: 73[.

6( جاء القوم عامتهم.
والتوكيد املعنوي تابع للمؤكد يف رفعه ونصبه وجره وتعريفه.

التوكيد اللفظي	 

التوكيد اللفظي: هو إعادة املؤكد نفسه أو مرادفه امسا أو فعا أو حرفا.
أمثلة:

1( قم قم
2( نعم نعم

3( أنت أنت احملسن
4( اقعد اجلس

ببغلـــي النجـــاة  أيـــن  إىل  أتاك أتاك الاحقون احبس احبسفأيـــن   (5
قال ابن مالك:

ـــي جيَِ لفظـــيٌّ  التَّوكيـــُد  ِمـــن  ادُرِجـــيومـــا  ادُرِجـــي  مكـــرَّرًا كقولِـــَك 

1 ـ أقبل الحجاج عامتهم
أقبل: أقبل فعل ماض مبي على الفتح.
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الحجاج: فاعل مرفوع وعامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره.
عامتهـم: توكيـد للحجـاج مرفـوع وعامـة رفعـه الضمـة الظاهـرة علـى آخـره، 
وهــو مضــاف، وهـم: ضمـري متصـل مبـي علـى السـكون يف حمـل جـر مضـاف إليـه.

2 ـ كلمت الطالب نفسه
كلمـت: كلـم: فعـل مـاض مبـي علـى السـكون التصالـه بالتـاء، والتـاء ضمـري 

مبـي علـى الضـم يف حمـل رفـع فاعـل.
الطالب: مفعول به منصوب وعامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره.

نفسـه: توكيـد للطالـب منصـوب وعامـة نصبـه الفتحـة الظاهـرة علـى آخـره، 
وهـو مضـاف واهلـاء: ضمـري متصـل مبـي علـى الضـم يف حمـل جـر مضـاف إليـه.

3 ـ مررت بمحمد عينه
مـررت: فعـل مـاض مبـي علـى السـكون التصالـه بالتـاء، والتـاء ضمـري مبـي 

علـى الضـم يف حمـل رفـع فاعـل.
بمحمد: جار وجمرور متعلق بالفعل مر.

عينـه: عـني: توكيـد حملمـد جمـرور وعامـة جـره الكسـرة الظاهـرة علـى آخـره، 
وهـو مضـاف، واهلـاء: ضمـري متصـل مبـي علـى الكسـر يف حمـل جـر مضـاف إليـه.
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التابع الثالث: العطف

العطف: هو تابع توسط بينه وبني متبوعه حرف من حروف العطف.
وحـروف العطـف عشـرة: )الـواو، والفـاء، وث، وحـى، وال، وأو، وأم، وبـل، 

ولكـن، وإمـا(.
قال يف امللحة:

وأحـــُرُف العطـــُف مجيًعـــا َعَشـــَرة
للَمَهـــل وُثَّ  والفـــاُء  الـــواُو 
إْن ُكِســـر لكـــْن وإمَّـــا  وبعَدهـــا 

مســـطََّرة مأثـــورٌة  حمصـــورٌة 
وبـــْل وأْم  أْو  ثَّ  وحـــىَّ  وال 
وجاَء يف التَّخيرِي فاحفْظ َما ذُِكر

ولكل حرف من حروف العطف معن خاص به:
فالواو: ملطلق اجلمع.

والفاء: للرتتيب والتعقيب.
وثم: للرتتيب والرتاخي.
وحتى: للتدرج والغاية.

وال: للنفي.
وأو: إذا جاءت بعد الطلب فهي للتخيري أو اإلباحة، وإذا جاءت بعد اخلرب 

فهي للشك أو اإلهبام.
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وأم: للتعيني أو التسوية.
وبل: لإلضراب.

ولكن: لاستدراك.
وإما: مثل أو.

يشرتط يف العطف بـ )لكن( أن تكون مسبوقة بنفي أو هني.
ويشرتط يف العطف بـ )بل وال( أن تكونا مسبوقتني بإجياب أو أمر.

األمثلة:
1( جاء املعلم والطالب.

2( قرأت القرآن فاحلديث.
3( مررت مبحمد ث سعيد.

4( أقبل احلجاج حى املشاة.
5) ﴿ ڱ ڱ ڱ ں ں ﴾ ]املؤمنون: 113[.

6( زر ساملا أو عليا.
7) ﴿ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ﴾ ]يس: 10[. 

8( أيسافر محد أم راشد.
9( مل ينجح الكساىل لكن اجملتهدون.

10( حضر زاهر بل يوسف.
11( أكرم الصديق ال العدو.
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فائدة:	 

قـد يعطـف االسـم علـى الفعـل، والفعـل علـى االسـم، وذلـك إذا كان االسـم 
مشبها للفعل يف املعن، فمن عطف االسم على الفعل قوله تعاىل: ﴿ ٻ ٻ ٻ 
ٻ پپ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ﴾ ]األنعـام: 95[، ومنـه قـول 

الشاعر:
عـــدوَُّه يُبِـــرُي  يوًمـــا  ــرَافَأْلَفيتُـــُه  ــتحقُّ املعابِـ ــٍر عطـــاًء يسـ وجُمْـ

ومن عطف الفعل على االسم قوله تعاىل: ﴿ گ ڳ ڳ ڳ 
]العاديـات: 1 ـ 5[،  ۀ ﴾  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ 

جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  ی  ﴿ ی  تعـاىل:  وقولـه 
]احلديـد: 18[. حب خب مب ﴾ 

قال ابن مالك:
ـــْدُه ســـْهاواعِطْف على اْسٍم شبِه فعٍل ِفْعا وعكًســـا اســـتعِمْل جتَِ

1 ـ أقبل الحجاج حتى المشاة
أقبل: أقبل فعل ماض مبي على الفتح.

الحجاج: فاعل مرفوع وعامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره.
حتـى المشـاة: حـى حـرف عطـف، واملشـاة: معطـوف علـى احلجـاج مرفـوع 

وعامـة رفعـه الضمـة الظاهـرة علـى آخـره.
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2 ـ زر المعلم أو الطبيب
زر: فعـل أمـر مبـي علـى السـكون وحـرك بالكسـر اللتقـاء السـاكنني، والفاعـل 

ضمـري مسـترت وجوبـا تقديـره أنـت.
المعلم: مفعول به منصوب وعامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره.

منصـوب  املعلـم  علـى  معطـوف  الطبيـَب  عطـف،  حـرف  أو  الطبيـب:  أو 
آخـره. علـى  الظاهـرة  الفتحـة  نصبـه  وعامـة 

3 ـ مررت بمحمد بل سعيد
بالتـاء، والتـاء ضمـري  مـررت: مـر فعـل مـاض مبـي علـى السـكون التصالـه 

متصـل مبـي يف حمـل رفـع فاعـل.
بمحمد: جارٌّ وجمرور متعلق بالفعل مر.

بـل سـعيد: بـل حـرُف عطـٍف، وسـعيد معطـوٌف علـى حممـد جمـرور وعامـة 
جـره الكسـرة الظاهـرة علـى آخـره.
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التابع الرابع: البدل

البدل: هو التابع املقصود باحلكم با واسطة.
والبدل تابع للمبدل منه يف إعرابه؛ رفعا ونصبا وجرا وجزما.

أنواع البدل	 

للبدل أربعة أنواع:
1( بدُل مطابقٍة، ويسى بدل كلٍّ ِمن كلٍّ.

2( بدُل جزٍء ِمن كلٍّ، ويسمى بدل بعٍض من كلٍّ.
3( بدُل اشتماٍل.

4( بدُل َغَلٍط.
فبدل املطابقة هو املبدل منه نفسه، مثل: جاء حممد أبوك.

وبدل البعض من الكل هو جزء من املبدل منه، مثل: قرأت القرآن نصفه.
وبـدل االشـتمال هـو معـًن يف املبـدل منـه، واملبـدل منـه مشـتمل عليـه، مثـل: 

أعجبـي سـاملٌ فهُمـه.
وبـدل الغلـط هـو أن يؤتـى بـه لتصحيـح غلـط وقـع مـن املتكلـم يف املبـدل منـه، 

مثـل: رأيـت رجـا فرًسـا.
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قال ابن مالك:
بِـــا بِاحُلكـــِم  املقصـــوُد  التَّابِـــُع 
َمـــا َيشـــَتِمل مطاِبًقـــا أو بَعًضـــا أو 
وَذا لاضراِب اعُز إْن َقصًدا َصِحب
اليـــَدا وقبِـّْلـــُه  خالـــًدا  كـــُزرُه 

بَـــَدال املســـمَّى  هـــَو  واســـطٍة 
عليـــِه يُلَفـــى أو َكَمعطـــوٍف بِـ )بـــْل(
ُســـِلب بـــِه  غلـــٌط  قصـــٍد  ودوَن 
ُمـــدى نـَْبـــًا  وُخـــذ  حقَّـــُه  واعرِفـــُه 

فوائد:	 

1 ـ إذا وقع بعد اسـم اإلشـارة اسـم مبدوء باأللف والام فإنه كثريا ما يكون 
بدال. مثل: ﴿ ڄ ڄ ڄ ڄ ﴾ ]البلد: 1[. 

2 ـ يشـرتط يف بـدل اجلـزء مـن الـكل ويف بـدل االشـتمال أن يتصـا بضمـري 
يعـود علـى املبـدل منـه، ويطابقـه يف اإلفـراد والتثنيـة واجلمـع والتذكـري والتأنيـث.

أمثلة:
1( أعجبي القلم مداده.
2( أعجبتي القرية بيوهتا.

3( سرين خالد حفظه.
4( سرين الطالبان مستهما.

5( سعدت بالطاب اجتهادهم.
3 ـ قد يبدل الفعل من الفعل، ومثال ذلك قوله تعاىل: ﴿ ٿ ٿ ٿ ٹ 

ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ﴾ ]الفرقان: 68، 69[.
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قال ابن مالك:
َيِصـــْل إلينَـــا َيســـَتِعْن بِنـــا يـَُعـــْنويـُْبـــَدُل الفعـــُل ِمـــن الفعـــِل َكَمن

4 ـ زاد بعـض النحـاة للبـدل نوعـا خامسـا، مسـوه بـدل كل مـن بعـض، ومثلـوا 
تعـاىل: ﴿ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې  بقولـه  لـه 

ې ې ى ﴾ ]مـرمي: 60، 61[، ومنـه قـول الشـاعر:
دفُنوَهـــا أعُظًمـــا  اهللُ  ِبِسجْســـَتاَن طلحـــَة الطَّلحـــاِتَرِحـــَم 

وقول امرئ القيس:
ــوا لُـ ــنِي يـــوَم حتمَّ ــداَة البَـ َلدى مَسُرَاِت احليِّ ناِقُف َحنَظِلكأينِّ غـ

1 ـ قرأت القرآن نصفه
قـرأت: فعـل مـاض مبـي علـى السـكون التصالـه بالتـاء، والتـاء ضمـري متصـل 

مبـي علـى الضـم يف حمـل رفـع فاعـل.
والقرآن: مفعول به منصوب وعامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره.

نصفه: نصف: بدل من القرآن منصوب وعامة نصبه الفتحة الظاهرة على 
آخره وهو مضاف، واهلاء: ضمري متصل مبي يف حمل جر مضاف إليه.

2 ـ أعجبني محمد فهمه
أعجبنـي: أعجـب فعـل مـاض مبـي علـى الفتـح، والنـون نـون الوقايـة، واليـاء 

ضمـري متصـل مبـي علـى السـكون يف حمـل نصـب مفعـول بـه.
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محمد: فاعل مرفوع وعامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره.
فهمه: فهم بدل اشتمال من حممد مرفوع وعامة رفعه الضمة الظاهرة على 

آخره، وهو مضاف، واهلاء: ضمري متصل مبي يف حمل جر مضاف إليه.
3 ـ هذا الرجل مجتهد

هـذا: اهلـاء حـرف تنبيـه، وذا اسـم إشـارة مبـي علـى السـكون يف حمـل رفـع 
مبتـدأ.

الرجـل: بـدل مـن اسـم اإلشـارة مرفـوع وعامـة رفعـه الضمـة الظاهـرة علـى 
آخـره.

مجتهد: خرب املبتدأ مرفوع وعامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره.
4 ـ يا أيها الرجل

يـا أيهـا: يـا حـرف نـداء، وأيُّ منـادى مبـي علـى الضـم يف حمـل نصـب، واهلـاء 
حـرف تنبيـه، والرجـل بـدل مـن أي مرفـوع وعامـة رفعـه الضمـة الظاهـرة علـى آخره.



125

س1: ما عدد التوابع؟ وما هي؟
س2: اذكر أبياتا من ملحة اإلعراب يف ذكر التوابع.

س3: ما النعت؟ واذكر ستة أمثلة عليه.
س4: يف ماذا يتبع النعت متبوعه؟

س5: ما النعت السبي؟ وفيم يتبع منعوته وفيم ال يتبعه؟ اذكر أربعة أمثلة عليه.
س6: اذكــر مجلــة يكــون النعــت فيهــا مجلــة فعليــة، وأخــرى يكــون النعــت فيهــا مجلــة 
امسيــة، وأخــرى يكــون فيهــا جــارا وجمــرورا، وأخــرى يكــون النعــت فيهــا ظرفــا.

س7: ماذا يشرتط يف نعت املفرد واجلملة؟
س8: أعرب اجلمل اآلتية:

1( يف املكتبة طالب يقرأ.
2( عندك طالب صاحبه جمتهد.

3( نظرت إىل كتاب أمام املدرس.
4( لقيت رجا من العلماء.

5) ﴿  ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ﴾  ]النساء: 75[.
6( قرأت كتابا عظيمة منافعه.

س9: ما التوكيد؟ وما ألفاظه؟
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س10: اذكــر لفظــني مــن ألفــاظ التوكيــد يؤتــى هبمــا لرفــع احتمــال الســهو أو 
النســيان أو اجملــاز يف الــكام، ث اذكــر ســتة ألفــاظ يؤتــى هبــا بقصــد بيــان 

اإلحاطــة والشــمول.
س11: ما التوكيد اللفظي؟ ث اذكر بيتا عن ابن مالك يف التوكيد اللفظي.

س12: اذكر سبعة أمثلة للتوكيد املعنوي، وأربعة أمثلة للتوكيد اللفظي.
س13: أعرب اجلمل التالية:

1( أقبل احلجاج عامتهم.
2( كلمت الطالب نفسه.

3( مررت مبحمد عينه.
س14: ما العطف، وما عدد حروفه؟ وما هي؟

س15: اذكر معن كل حرف من حروف العطف.
س16: اذكر ثاثة أبيات من ملحة اإلعراب يف حروف العطف.

س17: مثِّل لكل حرف من حروف العطف.
س18: أعرب اجلمل اآلتية:

1( أقبل احلجاج حى املشاة.
2( مررت مبحمد بل سعيد.

3( زر املعلم أو الطبيب.
س19: اذكــر مثــاال علــى عطــف الفعــل علــى االســم، ومثــاال علــى عطــف االســم 

علــى الفعــل، وبيتــا البــن مالــك يف ذلــك.
س20: ما البدل؟ وما عدد أنواعه؟ وما هي؟
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س21: ما املقصود بكل من:
1( بدل الكل من الكل.

2( بدل البعض من الكل.
3( بدل االشتمال.

4( بدل الغلط.
س22: اذكر لكل نوع من البدل مثاال.

س23: اذكر أربعة أبيات عن ابن مالك يف البدل وأنواعه.
س24: ماذا يشرتط يف بدل البعض من الكل وبدل االشتمال؟

س25: هــل يبــدل الفعــل مــن الفعــل؟ اذكــر مثــاال علــى ذلــك، واذكــر بيتــا مــن 
األلفيــة يف هــذا املوضــوع.

س26: مــا النــوع اخلامــس مــن البــدل الــذي أضافــه بعــض النحــاة؟ اذكــر مثــاال 
عليــه.

س27: أعرب اجلمل اآلتية:
1( قرأت القرآن نصفه.
2( أعجبي حممد فهمه.

3( هذا الرجل جمتهد.
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إعراب الجمل

تنقسم اجلمل من حيث حملها من اإلعراب وعدمه إىل قسمني:
]1[ جمل لها محل من اإلعراب، وهي سبع جمل.

]2[ جمل ليس لها محل من اإلعراب، وهي سبع جمل أيضا.
قال اإلمام الساملي يف منظومته بلوغ األمل:

وْهَي على ِقسَمني: قسٌم يُعَرُب
وكلُّ قســـٍم منهمـــا قـــِد احنَصـــْر

جُيتنـــُب ِإعرابِـــه  عـــْن  والثَـّــاين 
عليـــِه ِمـــن أنواِعـــه ســـبُع ُصـــَوْر

وفأما اجلمل الي هلا حمل من اإلعراب فهي:
1 ـ الجملـة الواقعـة خبـرا لمبتـدأ، وحملهـا الرفـع إذا مل يدخـل عليهـا ناسـخ، 
أو كانـت خـربا إلنَّ أو إحـدى أخواهتـا، مثـل: سـعيد أبـوه صـادق، وإن عامـرا يقـرأ 

القرآن.
وحملهـا النصـب إذا كانـت خـربا يف بـاب كان أو كاد، مثـل: كان خالـد يكـرم 

الضيـف، و﴿ڇ ڇ ڇ ڍ ﴾ ]البقـرة: 20[.
قال اإلمام الساملي رمحه اهلل:
ِلمبتَـــَدا ُأســـِنَدت  مـــا  أوَّهُلـــا 
تَنَتِقـــْل مل  إذا  الرَّفـــُع  حملَُّهـــا 
مـــا كانَـــا إذا  النَّصـــُب  حملُّهـــا 

حاال وأْصًا حنُو »زيٌد قْد بَدا«
عـــْن بابـِــِه، أو بـــاِب إنَّ فابتِهـــْل
كانَـــا وبـــاَب  كاَد  ناِســـُخها 
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2 ـ الجملة الواقعة حاال، وحملها النصب، حنو: ﴿ڱ ڱ ڱ ڱ ں 
ں ڻ ڻ ڻ ﴾ ]البقرة: 243[ فجملة وهم ألوف يف حمل نصب حال.

قال اإلمام الساملي:
للتَّالِيَـــةوإْن أَتـَــْت حـــااًل فتلـــَك الثَّانَِيـــة النَّصـــُب كمـــا  حملُّهـــا 

3 ـ الجملـة الواقعـة مفعـوال بـه، وحملهـا النصـب، حنـو: ﴿  ڈ ژ ژ ڑ  ﴾ 
]مـرمي: 30[، فجملـة مقـول القـول )إين عبـد اهلل( يف حمـل نصـب مفعـول بـه.

قال اإلمام الساملي:
قـــْد املفعـــوِل  ثالثُهـــا يف موضـــِع 
راكـــُع« إينِّ  اهلِل  عبـــُد  َكـ »قـــاَل 
معلََّقـــا عامُلهـــا  ـــي  جيَِ وقـــْد 

َوَرْد نصَبهـــا كَمـــا  وِإلـــَزْم  أتـــْت 
و»ملَْ أجْد شخًصا ِلذا ُيسارُِع«
عنَها َكـ »ِإعَلْم أيُّهم يَبِغي التُّقى«

حنـو:  باإلضافـة،  اجلـر  وحملهـا  إليـه،  مضافـا  الواقعـة  الجملـة  ـ   4 
﴿  ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ  ﴾ ]النصـر: 1[، ﴿ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ﴾ 
بعـد حيـث يف حمـل جـر  الواقعـة  إذا واجلملـة  بعـد  الواقعـة  فاجلملـة  ]األنعـام: 124[، 

باإلضافـة.
قال اإلمام الساملي:

ومل اجلـــرُّ  حملُّهـــا  رابُعهـــا 
الزَّمـــاِن ُمطَلًقـــا، وحيـــُث، اســـُم 
كقوهِلِـــم قائـــٌل  ث  وقـــوُل 

تُلتـَـــَزْم ِخصـــاٌل  إال  هلـــا  ُتَضـــْف 
وَريـــُث لَـــُدْن،  وذو،  وآيَـــٌة، 
»قائـــُل يـــا ذا اجلـــوِد ُمفـــِي نيِلِهم«

 5 ـ الجملـة الواقعـة جـواب شـرط جـازم مقرونـة بالفـاء أو )إذا( الفجائيـة، 
وحملها اجلزم، حنو: ﴿ ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب ﴾ ]احلشر: 9[، 
)أولئـك  فجملـة  ]الـروم: 36[.  ﴿ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ﴾ 
هـم املفلحـون( يف حمـل جـزم جـواب الشـرط َمـن، ومجلـة )وهـم يقنطـون( يف حمـل 

جـزم جـواب الشـرط إْن.
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قال اإلمام الساملي:
خامُســـها جـــواُب شـــرٍط جـــازِم
حملُّهـــا اجلـــزُم كــــ »إْن أفـــَى إَذا
والفـــاُء مضَمـــرًا كمـــا لـــْو ظهـــرَا

ُمـــازِِم هلـــا  برابِـــٍط  جـــاَءت 
كلُّ الـــوَرى بقولـِــِه قـــْد أخـــَذا«
واخلُلُف يف يقوُم تلَو إْن جَرى

تبـٌع للموصـوف، فتكـون يف حمـل رفـع  ـ الجملـة الواقعـة صفـة، وحملهـا   6
تعـاىل: ﴿ ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ﴾  قولـه  الرفـع:  فمثـال  جـر،  أو  نصـب  أو 
]إبراهيم: 31[، فجملة ال بيع فيه يف حمل رفع نعت ليوم، ومثال النصب قوله تعاىل: 
﴿ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ﴾ ]البقـرة: 281[، فجملـة ترجعـون فيـه إىل اهلل يف 

حمـل نصـب نعـت ليـوم. ومثـال اجلـر قولـه تعـاىل: ﴿ڃ ڃ ڃ چ چ چ 
چ ﴾ ]آل عمـران: 25[، فجملـة ال ريـب فيـه يف حمـل جـر نعـت ليـوم.

قال اإلمام الساملي:
تابعًة كـ »ذاَك شخٌص يَرتِدي«سادُســـها مـــا قـــْد أتـــْت ِلُمفـــرِد

7ـ  الجملـة التابعـة لجملـة لهـا محـل مـن اإلعـراب، وحملهـا تبـٌع حملل اجلملة 
املتبوعـة، حنـو: )العلـم يرفـع النـاس ويشـرفهم(، فجملـة يشـرفهم يف حمـل رفـع؛ ألهنـا 

معطوفـة علـى مجلـة يف حمـل رفـع.
قال اإلمام الساملي:

جلملـــِة أتـــت  قـــد  مـــا  ســـابُعها 
مـــرَّت، ويف إعـــراِب َذيـــِن فاجَعـــا
َمـــْع اإلبـــداِل  يف  املفـــرَد  وتتبـــُع 
وجُيَعـــُل جِلملـــٍة  مجلـــٍة  يف 

الَـّــِي اجُلْمـــِل  هـــذِه  ِمـــن  تابعـــًة 
َجـــا ِلَمتبـــوٍع  حكَمُهَمـــا كَمـــا 
نعٍت وعطٍف ولَدى النَّعِت امتـََنْع
األوَُّل ـــْدُه  جيَِ مْل  َمـــا  بْدهِلـــا  يف 
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وأما الجمل التي ليس لها محل من اإلعراب، فهي:
1 ـ الجملـة االبتدائيـة أو االسـتئنافية، وهـي الواقعـة يف صـدر الـكام أو 
يف أثنائـه منقطعـة عمـا قبلهـا، حنـو مجلـة: ﴿ ڎ ڎ ڈ ﴾ ]الكوثـر: 1[ 
بعـد  ]يونـس: 65[  ﴿ ڃ ڃ ڃ چ ﴾  وحنـو:  الـكام،  صـدر  واقعـة يف   فهـي 

﴿ ڄ ڄ ڄڃ ﴾ ]يونس: 65[ فهي يف أثنائه منقطعة عما قبلها.

قال اإلمام الساملي:

والنتفـــا التعليـــِق عـــْن ِحـــْرٍف جُيَـــّر

وهـــاَك مـــا اإلعـــراُب ِمنـــُه احنظَـــا
ُقِطـــْع أو  الـــكاُم  هبـــا  مفتَتًحـــا 
قُـــدِّرَا ـــؤاُل  السُّ َمـــا  فللبيـــاِن 
واخلُلُف فيها بعَد »حّى« واأَلَجْل

اْجَعـــا هِبـــا  مســـتأنـًَفا  أوَّهُلـــا 
ُمنِـــْع أو  ســـؤاٍل  تقديـــُر  وصـــحَّ 
فيهـــا، وللنَّحـــِو اعـــُزَوْن مـــا ذُِكـــرَا
ِلَكســـِر »إّن« بعَدهـــا أْن ال حَمَـــل
َنظَـــْر ليلَـــنِي  الدَّ يف كا  وقيـــَل: 

 2ـ  جملة صلة الموصول االسمي أو الحرفي، فمثال صلة املوصول االمسي: 
عبـده  علـى  أنـزل  فجملـة  ]الكهـف: 1[  ۅ ﴾  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ    ﴿
 الكتاب ال حمل هلا من اإلعراب ألهنا صلة املوصول، ومثال صلة املوصول احلريف: 
]ص: 26[،  حج ﴾  يث  ىث  مث  جث  يت  ىت  مت  خت  حت  جت  يب  ﴿ىب 
فجملـة نسـوا يـوم احلسـاب ال حمـل هلـا مـن اإلعـراب ألهنـا صلـة للموصـول احلـريف، 

يـوم احلسـاب. واملعـن بنسـياهنم 
قال اإلمام الساملي:

ــَل املـَـــوصوُل ــا قـــد ُوِصـ ــا هِبـ فاخلُلـــُف فيهـــا َعنُهـــُم َمنقـــوُلومـ
ی ﴾  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ﴿ېئ  حنـو:  االعتراضيـة،  الجملـة  ـ   3

]البقـرة: 24[، فجملـة ولـن تفعلـوا اعرتاضيـة ال حمـل هلـا مـن اإلعـراب.
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قال اإلمام الساملي:
للتَّســـديِد االعـــرتاِض  وذاُت 
ُمَتازَِمـــنِي بـــنَي  جَتـــيُء 
للحـــاِل الَـّــي  عـــِن  وانفـــرَدْت 
ولـــَدى بفـــاٍء  اقرتاهِنـــا  أِو 

يف حنِو »قْف يا زيُد بالَوِصيِد«
جِبُملتَـــنِي الفصـــُل  جَيـــي  وقـــْد 
اســـتقباِل داللـــِة  أْو  بِإنَشـــا 
بالـــواِو مقرونًـــا غـــَدا مضـــارٍِع 

4 ـ الجملـة التفسـيرية، حنـو قولـه تعـاىل: ﴿ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ 
ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋۅ ۅ ۉ ۉ ﴾ ]البقـرة: 214[، فجملـة 

ـتـُْهُم اْلَبْأَسـاُء َوالضَّـرَّاُء( تفسـري ملثـل الذيـن خلـوا، وحنـو قولـه تعـاىل: ﴿ ہ ہ  )َمسَّ
مـن  )خلقـه  فجملـة  ]آل عمـران: 59[،  ۓ ﴾  ے  ے  ھھ  ھ  ھ  ہ  ہ 

تـراب( تفسـري للمماثلـة املذكـورة.
ومنه قول لبيد:

وسؤاِل هذا الناِس كيَف لبيُدولقد سئمُت ِمن احلياِة وطوهِلا
فجملة )كيف لبيد(، تفسري لسؤال الناس.

قال اإلمام الساملي:
ومجلـــُة التَّفســـرِي أيًضـــا إْن َســـِلْم
تَلِـــي الـــذي  كاشـــفٌة حقيقـــَة 
عاريـــٌة ِمـــن أحـــرُف التَّفســـرِي أو

تفســـريُها ِمـــن عمـــَدٍة كَمـــا ُعِلْم
ـــَلْوِبنِي َجلـِــي واخلُلـــُف فيهـــا للشَّ
َرَووا قـــْد  فـــكًا  هبـــا  مقرونـــٌة 

5 ـ جملـة جـواب القسـم، حنـو: )واهلل ألقولـن احلـق(، فجملـة ألقولـن احلـق 
ال حمـل هلـا مـن اإلعـراب ألهنـا جـواب القسـم.

قال اإلمام الساملي:
حنُو »وحقِّ اهلِل َما ُكنُت َعِمي«ومـــا هبـــا أتـــى جـــواَب الَقســـِم
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6 ـ جملـة جـواب الشـرط غيـر الجـازم، حنـو: )لـوال قـراءيت املسـألة جلهلتهـا( 
فجملـة جهلتهـا ال حمـل هلـا مـن اإلعـراب ألهنـا جـواب شـرط غـري جـازم، أو مجلـة 
جـواب الشـرط اجلـازم غـري املقـرتن بالرابـط، حنـو: )إن جـاء زيـد أكرمتـه(، فجملـة 

أكرمتـه ال حمـل هلـا مـن اإلعـراب ألهنـا غـري مقرتنـة بالرابـط.
قال اإلمام الساملي:

كذاَك ما أتْت جواَب الشَّرِط
ومطلًقـــا يف بـــاِب لـــْو إْن َتقـــرَتِْن

ِبَربـــِط مقرونـــًة  تكـــْن  ومل 
برابـِــٍط أو ال بـِــَذا البـــاِب َقِمـــْن

فائدة:	 

ا، كّلما، أّما(.
ّ
أدوات الشرط غري اجلازمة سبع، وهي: )لو، لوال، لوما، إذا، مل

حنـو:  اإلعـراب،  مـن  محـل  لهـا  ليـس  لجملـة  التابعـة  الجملـة  ـ   7 
)قـام زيـد وقعـد عمـرو(، فجملـة قعـد عمـرو ال حمـل هلـا مـن اإلعـراب ألهنـا معطوفـة 

علـى مجلـة ابتدائيـة ال حمـل هلـا مـن اإلعـراب.
قال اإلمام الساملي:

تاِبَعـــْة حِلُكِمِهـــنَّ  أتـــْت  ـــاِبَعْةومـــا  فاْجَعْلَهـــا يف ِإحلَاِقِهـــنَّ السَّ
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س1: مــا عــدد اجلمــل الــي هلــا حمــل مــن اإلعــراب؟ اذكرهــا. ومــا عــدد الــي ليــس هلــا 
حمــل مــن اإلعــراب؟ اذكرهــا.

س2: اذكر أبيات اإلمام الساملي يف تقسيم اجلمل من حيث حملها من اإلعراب.
س3: اذكــر حمــل اجلملــة الواقعــة خــربا ملبتــدأ علــى اختــاف أحواهلــا مــع التمثيــل، 

واذكــر أبيــات اإلمــام الســاملي يف ذلــك.
س4: مــا حمــل اجلملــة الواقعــة حــاال مــع التمثيــل؟، واذكــر بيتــا لإلمــام الســاملي يف 

ذلــك.
اإلمــام  أبيــات  التمثيــل؟، واذكــر  مــع  بــه  الواقعــة مفعــوال  اجلملــة  مــا حمــل  س5: 

ذلــك. يف  الســاملي 
س6: مــا حمــل اجلملــة الواقعــة مضافــا إليــه مــع التمثيــل؟، واذكــر أبيــات اإلمــام 

ذلــك. الســاملي يف 
س7: مــا حمــل اجلملــة الواقعــة جــواب شــرط جــازم مقرونــة بالرابــط مــع التمثيــل؟، 

واذكــر أبيــات اإلمــام الســاملي يف ذلــك.
س8: مــا حمــل اجلملــة الواقعــة صفــة مــع التمثيــل؟، واذكــر بيتــا لإلمــام الســاملي يف 

ذلــك.
س9: مــا حمــل اجلملــة جلملــة هلــا حمــل مــن اإلعــراب مــع التمثيــل؟، واذكــر أبيــات 

اإلمــام الســاملي يف ذلــك.
س10: مــا معــن اجلملــة االبتدائيــة أو االســتئنافية، مــع التمثيــل؟، واذكــر أبيــات 

اإلمــام الســاملي يف املوضــوع.
س11: اذكر مثالني جلملة صلة املوصول، واذكر بيتا لإلمام الساملي يف ذلك.
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س12: اذكر مثاال للجملة االعرتاضية، واذكر أبيات اإلمام الساملي يف ذلك.
س13: اذكــر ثاثــة أمثلــة للجملــة التفســريية، واذكــر أبيــات اإلمــام الســاملي يف 

ذلــك.
س14: اذكر مثاال جلملة جواب القسم، واذكر بيتا لإلمام الساملي يف ذلك.

س15: اذكــر مثالــني جلملــة جــواب الشــرط غــري اجلــازم، واذكــر أبيــات اإلمــام 
الســاملي يف ذلــك.

س16: اذكر أدوات الشرط غري اجلازمة.
س17: اذكــر ثاثــة أمثلــة للجملــة التابعــة جلملــة ليــس هلــا حمــل مــن اإلعــراب، 

واذكــر بيتــا لإلمــام الســاملي يف ذلــك.
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التعلق

يكون التعلق يف شبه اجلملة، وشبه اجلملة قسمان:
القسم األول: اجلار واجملرور، والقسم الثاني: الظرف.

وال بد هلذين القسمني من متعلٍَّق يتعلقان به.
والتعلق يكون بأربعة أشياء:

1 ـ الفعـل: مثـل: ﴿ڤ ڤ ڤ ڦ ﴾ ]الفاحتـة: 7[ ، فعليهـم جـار وجمـرور 
]البقـرة: 174[   ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ  ﴾  ومثـل: ﴿   أنعـم.  بالفعـل  متعلـق 

فيـوم ظـرف زمـان متعلـق بالفعـل يكلـم.
 2 ـ مـا يشـبه الفعـل؛ كاسـم الفاعـل واسـم املفعـول وأفعـل التفضيـل؛ مثـل 

باملغضـوب،  متعلـق  وجمـرور  جـار  فعليهـم  ]الفاحتـة: 7[  ڦ  ﴾  ڦ  ڦ   ﴿ 
ومثل: ﴿ ڃ ڃ ڃ﴾ ]األعراف: 32[ فيوم ظرف متعلق خبالصة.

3 ـ مـا ضمِّـن معنـى مـا يشـبه الفعـل: مثـل: ﴿ہ ہ ہ ہ ھ ھ 
ھ ھے﴾ ]الزخرف: 84[، فاجلار واجملرور يف السماء ويف األرض متعلقان بكلمة 

إلـه ألهنـا مبعـن معبـود.
ومثله قول الشاعر:

املقـــال عنـــد  ســـكر  الفعـــاللســـاين  وبأســـي علقـــم عنـــد 
الثانيـة  وعنـد  معـن حلـٌو،  متضمنـة  بكلمـة سـكر ألهنـا  متعلـق  فعنـد ظـرف 

أو شـديد. أو شـاق  معـن صعـب  متضمنـة  علقـم ألهنـا  بكلمـة  متعلقـة 
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4 ـ مـا فيـه رائحـة الفعـل: مثـل: هـذا الرجـل حـامت يف قومـه، فاجلـار واجملـرور 
يف قومـه متعلـق بكلمـة حـامت ألهنـا متضمنـة معـن جـواد. ومثلـه قـول القائـل: أنـا أبـو 
املنهـال بعـَض األحيـان، فبعـَض ظـرف زمـان متعلـق بـأيب املنهـال ألنـه مبعـن جـواد، 

ففيـه رائحـة الفعـل.
قال اإلمام الساملي يف بلوغ األمل:

وَمـــا بالفعـــِل  اجملـــروَر  وعلِّـــِق 
معـــَن شـــِبِهِه ـــَن  بِالـــذي ُضمِّ أو 

َضاهاُه كالسَّـــاِعي بِنا حنَو احِلمى
بـــِه ِمنـــُه  رائحـــٌة  أتَـــْت  مـــا  أو 

فوائد:	 
ـ مـن حـروف الجـر مـا ال يتعلـق، وهـي حـروف اجلـر الزائـدة وحـروف   1
اجلـر الشـبيهة بالزائـدة وحـروف االسـتثناء، ولعـل يف لغـة مـن جـر هبـا، ولـوال إذا 
وليهـا ضمـري متصـل، وإن وردت يف القـرآن فإهنـا تسـمى صلـة ال زائـدة، ومـن ذلـك 
 البـاء يف قولـه تعـاىل: ﴿ ٻ پ پ پ پ ڀ ﴾ ]النسـاء: 45[، وِمـن يف اآليـة: 
﴿ ڍ ڍ ڌ ڌ ﴾ ]املائـدة: 19[، ومثـال حـروف اجلـر الشـبيهة بالزائـدة: )رب أخ 
لـك مل تلـده أمـك(، ومثـال: حـروف االسـتثناء حـال اجلـر: )جـاء القـوم عـدا زيـٍد(، 

ومثـال لعـل: لعـل أيب املغـوار منـك قريـب، ومثـال لـوال: )لـوالك ألكرمـت زيـدا(.
قال اإلمام الساملي:

زايـــِد حِبـــرٍف  ُجـــرَّ  الـــذي  إال 
واثبـِــت أِو احـــِذْف الَمهـــا اأُلوىَل ويف
يف  ) و)ُربَّ َتقتَـــِدي  بعقيـــٍل  إْن 
بـ )الـــكاِف( ومـــا  )لـــوالَي(  كـــذاَك 

كـ )البـــا( و)ِمـــن( و)عـــّل( مثـــَل الزائـــِد
ارِدِف وكســـرًا  فتًحـــا  أخرامُهـــا 
قوٍل و)حاَشا( و)خا( )عدا( اقَتِف
بِاختـــاِف َرَووُه  فقـــْد  ُجـــرَّ 

2ـ  يجب حذف ما يتعلق به الجار والمجرور أو الظرف في أربعة مواضع، 
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وهي إذا وقعا صفة أو حاال أو خربا أو صلة، فمثال الصفة: رأيت طائرا على غصن، 
 فاجلـار واجملـرور متعلـق مبحـذوف صفـة والتقديـر كائنـا علـى غصـن، ومثـال احلـال: 
والتقديـر  حـال  مبحـذوف  متعلـق  واجملـرور  فاجلـار  ے﴾،  ڄ ڄ  ڄ  ﴿ڦ ڦ 
واجملـرور  فاجلـار  ے﴾،  پ  پ  پ  ﴿ پ  اخلـرب:  ومثـال  زينتـه،  يف  كائنـا 

متعلق مبحذوف خرب والتقدير كائن هلل، ومثال الصلة: ﴿  ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ 
ڈے﴾ ]النساء: 171[ فاجلار واجملرور متعلق مبحذوف خرب يقدر بفعل، والتقدير 

لـه مـن اسـتقر يف السـموات ومـن اسـتقر يف األرض.
قال اإلمام الساملي:

تعلَّقـــا بـــِه  الـــذي  وحيـــذُف 
يف الوصِف واحلاِل كذاَك يف اخلرب

حـــذَف ُوجـــوٍب ال جـــواٍز يُنتَقـــى
ْر هلـــا حنـــَو اســـتقّر أو صلـــٍة قـــدِّ

3 ـ حكم شبه الجملة حكم الجمل الخبرية، فإن وقعت بعد نكرة حمضة 
فهـي وصـف هلـا، وإن وقعـت بعـد معرفـة حمضـة فهـي حـال منهـا، فمثـال وقوعهـا 
وصفـا: جـاء رجـل مـن األزد، فاجلـار واجملـرور متعلـق مبحـذوف صفـة لرجـل، ومثـال 
وقوعهـا حـاال، رأيـت الطائـر علـى الغصـن فاجلـار واجملـرور متعلـق مبحـذوف حـال 

مـن الطائـر.
قال اإلمام الساملي:

مـــاوحكُمُه يف الَوصِف واحلاِل كَما تقدَّ قـــد  األخبـــاِر  جُلَمـــِل 
4 ـ يصـح أن يتعلـق بالكلمـة الواحـدة أكثـر مـن متعلِّـق، ومثـال ذلـك قـول 

ابـن النضـر:
هِبـــا وأهلُـــو  الـــرَّاِح  إىل  ـــْعِرأصبُـــو  ـــيِب يف الشَّ بعـــَد ُوضـــوِح الشَّ

فالظرف بعد واجلار واجملرور يف الشعر متعلقان بالفعل أهلو.
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س1: يف أي شيء يكون التعلق؟
س2: مب يكون التعلق؟ مثِّل لكلٍّ مبثال، واذكر أبيات اإلمام الساملي يف املوضوع.
س3: مــا حــروف اجلــر الــي ال تتعلــق؟ مثِّــل لــكل منهــا مبثــال. واذكــر أبيــات اإلمــام 

الســاملي يف ذلك.
س4: مــا املواضــع الــي جيــب فيهــا حــذف املتعلَّــق بــه؟ مثــل لــكل موضــع مبثــال. 

واذكــر أبيــات اإلمــام الســاملي يف ذلــك.
س5: مــا حكــم شــبه اجلملــة إن وقعــت بعــد نكــرة حمضــة أو معرفــة حمضــة؟ مثــل 

لــكل منهمــا مبثــال. واذكــر بيتــا لإلمــام الســاملي يف ذلــك.
س6: هــل يصــح أن يتعلــق بالكلمــة الواحــدة أكثــر مــن متعلــق؟ اذكــر مثــاال علــى 

ذلــك.



القواعد في النحو واإلعراب 140

البناء

البناء: هو لزوم آخر الكلمة حالة واحدة لغري اعتال مع اختاف العامل.
واملبي: هو الذي ال يتغري آخرُه مع تغريُّ العوامل.

قال يف امللحة:
آخـــرُه يكـــوُن  مبـــيٍّ  علـــى ســـواٍء فاســـتمع مـــا أذكـــرهوكل 

األمساء املبنية

األصل يف األمساء اإلعراب، ومنها ما هو مبي، فمن األمساء املبنية:
1 ـ الضمائر، كـ )أنا، وأنت، وهو(.

2 ـ أمساء اإلشارة، كـ )هذا، وهذه، وهؤالء(.
3 ـ األمساء املوصولة، كـ )الذي، والذين، والايت(.

4 ـ أمساء االستفهام، كـ )َمن، وَكم، وماذا، وكيف، وأين(.
5 ـ أمساء الشرط، كـ )َمن، ومهما(.

6 ـ أمساء األفعال، كـ )هيهات: اسم فعل ماض مبعن بـَُعَد، وأف: اسم فعل 
مضارع مبعن أتضجر، وصه: اسـم فعل أمر مبعن اسـكت(.

7 ـ بعض الظروف كـ )حيُث وأمِس(.
8 ـ املنادى إذا كان نكرًة مقصودة أو علما مفردا. مثل: يا رجُل، ويا زيُد.
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9 ـ األعداد املركبة من أحد عشر إىل تسعة عشر.
أنواع البناء:

الفتـح، والبنـاء علـى  السـكون، والبنـاء علـى  البنـاء علـى  أربعـة:  البنـاء  أنـواع 
الكسـر. علـى  والبنـاء  الضـم، 

قال ابن مالك:
لِْلِبنَـــا ُمْســـَتِحقٌّ  َحـــْرٍف  وَُكلُّ 
َوِمْنـــُه ُذو فـَْتـــٍح َوُذو َكْســـٍر َوَضـــّم

َنا َواأَلْصـــُل يف اْلَمْبـــِيِّ َأْن ُيَســـكَّ
َكأَْيَن أَْمِس َحْيُث َواْلسَّاِكُن َكْم

اقرأ واستمتع:
قال يف ملحة اإلعراب:

ويف وأيَـّــاَن  أيـــَن  يف  والفتـــُح 
وقـــد بـََنـــوا مـــا رَكَّبـــوا ِمـــَن الَعـــَدْد
وأَمِس مبيٌّ على الكســـِر فإْن
وهـــؤالِء حقًّـــا  أْي  وَجـــرْيِ 
وقيـــَل يف احلـــرِب نـــَـزَاِل مثـــَل َمـــا

ثَّ تـََعلَّـــْم أنَّ يف بعـــِض الَكلِـــْم
فَســـكَّنوا َمـــْن إذ بـَنـَْوَهـــا وأَجـــْل
وُضـــمَّ يف الَغايـَــِة ِمـــن قَبـــُل وِمـــْن
حنـــُن ُثَّ  ُمنـــُذ  ُثَّ  وحيـــُث 

مـــا ُهـــَو مبـــيٌّ علـــى َوضـــٍع ُرِســـْم
وُمـــْذ ولكـــْن ونعـــْم وَكـــْم وَهـــْل
بَعـــُد وأمَّـــا بعـــُد فافَهـــْم َواَســـتِبْ
وقـَــطُّ فَاحَفْظَهـــا َعـــَداَك اللَّحـــُن
ــتَّاَن وُربَّ فاعـــِرِف كيـــَف وَشـ
ِبفتـــِح كلٍّ منُهمـــا حـــنَي يـَُعـــْد
ُصغـّــَر صـــاَر ُمعَربــًـا عنـــَد الَفِطـــْن
كأمـــِس يف الكســـِر ويف الِبنـَــاِء
َمـــى قالـــوا َحـــَذاِم وَقطـَــاِم يف الدُّ
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وقـــد بُـــِيْ يَفَعْلـــَن يف األفَعـــاِل

تقـــوُل منـــُه النُّـــوُق َيْســـَرْحَن وملَْ
بُـــِي مّـــا  أمثلـــٌة  فهـــذِه 
آِخـــرُُه يكـــوُن  َمبـــي  وكلُّ 

حبَـــاِل ُمغيـّـــٌر  لـــُه  فمـــا 
بِالنَـَّعـــْم لِلَِّحـــاِق  إال  يرْحـــَن 
األلُســـِن يف  َدائِـــَرٌة  َجائِلَـــٌة 
علـــى َســـَواٍء فَاســـَتِمْع مـــا أذُكـــرُُه
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س1: ما املبي؟ وما البناء؟
س2: اذكر من املبنيات تسعة أبواب.

س3: اذكر أنواع البناء. واذكر بيتني البن مالك يف ذلك.
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الضمير

الضمـري: هـو االسـم الـذي يـدل علـى معنـاه بواسـطة التكلـم أو اخلطـاب أو 
الَغيبـة.
وينقسم الضمري باعتبار معناه إىل ثاثة أقسام: •

1( ضمير المتكلم: وهو ما دل معناه بواسطة التكلم كـ )أنا وحنن(.

2( ضمير المخاطب: وهو ما دل معناه بواسطة اخلطاب كـ )أنت(.
3( ضمير الغائب: وهو ما دل معناه بواسطة الَغيبة كـ )هو(.

قال يف األلفية:
كأنـــَت وهـــو ســـمِّ بالضَّمـــرِيفمـــا لـــذى غيبـــٍة او حضـــوِر

وينقسم الضمري باعتبار لفظه إىل قسمني: متصل ومنفصل. •
فالمتصـل: هـو الـذي ال يصـح النطـق بـه وحـده إال مـع كلمـة أخـرى، سـواء 
كانت امسا أو فعا أو حرفا، كـ )نا، وتاء املتكلم، وتاء املخاطب، وتاء املخاطبة، 
ويـاء  املتكلـم،  ويـاء  النسـوة،  ونـون  اجلماعـة،  االثنـني، وواو  وألـف  الغائـب  وهـاء 

املخاطبـة(.
والضميـر المنفصـل: هـو الـذي يصـح النطـق بـه وحـده مـن غـري أن يتصـل 

بكلمـة أخـرى وهـو قسـمان:
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1( ضمائـر رفـع، وهـي: )أنـا وحنـن، وأنـَت، وأنـِت، وأنتمـا، وأنتـم، وأنـن، 
وهـو، وهـي، ومهـا، وهـم، وهـنَّ(.

2( ضمائـر نصـب، وهـي: )إيـاي، وإيانـا، وإيـاَك، وإيـاِك، وإياكمـا، وإياكـم، 
وإياكـن، وإيـاه، وإياهـا، وإيامهـا، وإياهـم، وإياهـن(.

قال يف األلفية:
يُبتـــدا ال  مـــا  ِمنـــُه  اتِّصـــاٍل  وذو 
كالياِء والكاِف ِمن )ابي أكرمك(

أبـــَدا اختيـــارًا  إال  يلـــي  وال 
واليـــاِء واهلـــا ِمـــن )َســـليِه مـــا َملـــك(

وقال أيضا:
وذو ارتفـــاٍع وانفصـــاٍل )أنـــا( )هـــو(
وُذو انتصـــاٍب يف انفصـــاٍل جعـــا

َتشـــتِبُه ال  والفـــروُع  و)أنـــت( 
ُمشـــِكا ليـــَس  والتفريـــُع  )إيَـّــاي( 

فائدة:	 
قـد يكـون الضمـري مسـترتا غـري بـارز، وهـو قسـمان واجـب االسـتتار، وجائـز 
االسـتتار. واملراد بواجب االسـتتار ما ال حيل حمله الظاهر واملراد جبائز االسـتتار ما 

حيـل حملـه الظاهـر.
وجيب االستتار يف مواضع منها:

1 ـ فعل األمر للواحد املخاطب، مثل: قم.
2 ـ الفعل املضارع الذي يف أوله اهلمزة، مثل: أكرُم.

3 ـ الفعل املضارع الذي يف أوله النون، مثل: نذهُب.
4 ـ الفعل املضارع الذي يف أوله التاء خلطاب الواحد، مثل: تقرأُ.

قال يف األلفية:
كافعْل أُواِفْق نَغتِبْط إذ َتشُكُروِمـــن ضمـــرِي الرَّفـــِع مـــا َيســـترُت
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س1: ما الضمري؟ وعلى كم ينقسم باعتبار معناه؟ وما أقسامه؟
س2: ما ضمري املتكلم؟ وما ضمري املخاطب؟ وما ضمري الغائب؟

س3: إىل كم ينقسم الضمري باعتبار لفظه؟ وما هي أقسامه؟
س4: ما الفرق بني الضمري املتصل والضمري املنفصل؟

س5: اذكر ستة من الضمائر املتصلة.
س6: ما عدد ضمائر الرفع املنفصلة؟ وما عدد ضمائر النصب؟

س7: مــا أقســام الضمــري املســترت؟ واذكــر أربعــة مواضــع جيــب فيهــا االســتتار، وبيتــا 
مــن األلفيــة يف بيــان ذلــك.
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اسم اإلشارة

اسـم اإلشـارة: هـو كل اسـم يعـني مسـماه بقرينـة اإلشـارة الـي فيـه، مثـل: ذا، 
وذي، وَذيـن، وتَـنِي، وأُوالِء.

ذا: يشار هبا إىل املفرد املذكر.
ذي: يشار هبا إىل املفرد املؤنث، وإىل مجع غري العاقل.

ذان: يشار هبا إىل املثن املذكر يف حالة الرفع.
ذين: يشار هبا إىل املثن املذكر يف حالة النصب واجلر.

تان: يشار هبا إىل املثن املؤنث يف حالة الرفع.
تين: يشار هبا إىل املثن املؤنث يف حالة النصب واجلر.

أوالء: يشار هبا إىل اجلمع مطلقا مذكرا أو مؤنثا.
هنا: يشار هبا إىل املكان.

قال ابن مالك:
َأِشـــْر ـــٍر  ُمذَكَّ ِلُمْفـــَرٍد  بِـــَذا 
اْلُمْرَتِفـــْع لِْلُمثـَـــنَّ  تَـــاِن  َوَذاِن 
ُمْطَلَقـــًا جلَِْمـــٍع  َأِشـــْر  َوبِـــُأْوىَل 
بِاْلَكاِف َحْرفَاً ُدْوَن اَلٍم أَْو َمَعْه

ِبِذي َوِذْه يت تَا َعَلى األنـَْثى اقـَْتِصْر
َويف ِســـَواُه َذيـْــِن تـــَـنْيِ اذُْكـــْر ُتِطـــْع
َواْلَمـــدُّ أَْوىَل َولـَــَدى اْلبـُْعـــِد اْنِطَقـــا
ُمَْتِنَعـــْه َهـــا  ْمـــَت  َقدَّ إْن  َوالَـّــاُم 
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فائدة:	 

قد تسبق اسم اإلشارة هاء تسمى هاء التنبيه، فيقال: )هذا، وهذه، وهذان، 
وهاتان، وهؤالء(.
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س1: ما اسم اإلشارة؟
س2: مبــاذا يشــار إىل املفــرد املذكــر؟ ومبــاذا يشــار إىل املفــرد املؤنــث؟ ومبــاذا يشــار 
إىل املثــن املذكــر يف حالــة الرفــع؟ ومبــاذا يشــار إليــه يف حالــة النصــب واجلــر؟

س3: مبــاذا يشــار إىل كل مــن املثــن املؤنــث يف حالــة الرفــع ويف حالــة النصــب 
واجلــر؟

س4: ماذا تسمى اهلاء الي تسبق اسم اإلشارة؟
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االسم الموصول

ٍ بواسطة الصلة. االسم املوصول: هو االسم الذي يدل على معنيَّ
وصلـة املوصـول: مجلـة أو شـبهها تقـع بعـد االسـم املوصـول، وتكـون مشـتملة 

علـى ضمـري يطابـق املوصـول يسـمى عائـًدا.
ألفاظ االسم املوصول

من ألفاظ االسم املوصول:
1 ـ الذي: للمفرد املذكر.
2 ـ التي: للمفردة املؤنثة.

3 ـ اللذان: للمثن املذكر املرفوع.
4 ـ الّلذين: للمثن املذكر املنصوب واجملرور.

5 ـ اللتان: للمثن املؤنث املرفوع.
6 ـ اللّتين: للمثن املؤنث املنصوب واجملرور.

7 ـ الذين: جلماعة الذكور.
8 ـ الالت واللواتي والالء: جلماعة اإلناث.

9 ـ َمن: للعاقل مطلًقا.
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10 ـ ما: لغرِي العاقل مطلًقا.
11 ـ ذو في لغة طيء: للعاقل وغريه مطلقا.

12 ـ ذا: إذا وقعت بعد َمن أو ما االستفهاميتني.
أمثلة:

1 ـ صديقك الذي يصُدُقك.
2 ـ قِل الكلمَة الي تسر سامعك.

3 ـ ﴿ٹ ڤ ڤ ڤ ﴾ ]النساء: 16[.
4 ـ نفعتي الشجرتان اللتاِن زرعتهما.

5 ـ اصحِب الذين ينفعونك يف دينك ودنياك.
پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ ٱ  ـ   6

]النسـاء: 15[. پ ﴾ 

ې ﴾  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ﴿ۈ  ـ   7
]الطاق: 4[.

8 ـ ﴿ ک ک ک ک گ گ گ گ ﴾ ]الصف: 1[.
9 ـ ﴿ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ ڤ ﴾ ]الروم: 26[.

10 ـ رأيت ذو أكرمته.
11 ـ ما ذا فعلت؟

12 ـ من ذا جاءك؟
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1( ﴿ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ  ﴾ ]التغابن: 1[
هلل: جار وجمرور متعلق مبحذوف خرب مقدم

مـا فـي السـموات: مـا: اسـم موصـول مبـي علـى السـكون يف حمـل رفـع مبتـدأ 
مؤخر.

في السموات: جار جمرور متعلق مبحذوف صلة املوصول.
ومـا فـي األرض: الـواو: حـرف عطـف، ومـا: اسـم موصـول معطـوف علـى مـا 

يف السموات.
في األرض: جار جمرور متعلق مبحذوف صلة املوصول.

2( أكرمت من عندك
أكرمت: فعل ماض مبي على السكون التصاله بالتاء، والتاء ضمري متصل 

مبـي يف حمـل رفـع فاعل.
َمن: اسم موصول مبي على السكون يف حمل نصب مفعول به.

عنـدك: عنـد: ظـرف مـكان متعلـق مبحـذوف صلـة املوصـول وهـو مضـاف 
والـكاف ضمـري متصـل مبـي يف حمـل جـر مضـاف إليـه.

3( مررت بذو تعلم
بالتـاء، والتـاء ضمـري  مـررت: مـر فعـل مـاض مبـي علـى السـكون التصالـه 

متصـل مبـي يف حمـل رفـع فاعـل.
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بـذو: البـاء حـرف جـر، وذو اسـم موصـول مبـي علـى السـكون يف حمـل جـر 
بالبـاء.

تعلم: فعل ماض والفاعل ضمري مسترت تقديره هو يعود إىل ذو.
واجلملة من الفعل والفاعل صلة املوصول ال حمل هلا من االعراب.

4( من ذا جاءك؟
من: اسم استفهام مبي على السكون يف حمل رفع مبتدأ.

ذا: اسم موصول مبي على السكون يف حمل رفع خرب املبتدأ.
جـاءك: جـاء فعـل مـاض مبـي علـى الفتـح، والفاعـل ضمـري مسـترت تقديـره هـو 

يعـود إىل ذا.
والكاف: ضمري متصل مبي على الفتح يف حمل نصب مفعول به.
واجلملة من الفعل والفاعل صلة املوصول ال حمل هلا من االعراب.
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س1: مـا االسـم املوصـول؟ ومـاذا تسـمى اجلملـة الـي تقـع بعـده؟ ومـاذا يسـمى 
الرابـط الـذي تشـتمل عليـه هـذه اجلملـة؟

س2: اذكر أربعة عشر لفظا من ألفاظ االسم املوصول.
س3: أعرب اجلمل اآلتية:

﴿ې ى ى ائ ائ ﴾ ]لقمان: 26[. •

أكرمت من عندك. •
مررت بذو تعلم. •
من ذا جاءك؟ •
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أسماء األفعال

أمساء األفعال: ألفاظ تقوم مقام األفعال يف الداللة على معناها ويف عملها.
وهي على أقسام ثاثة:

1 ـ ما يدل على األمر، وهو اسم فعل األمر، مثل: صه مبعن اسكت، ومه 
مبعن اكفف.

2 ـ ما يدل على املاضي، وهو اسم الفعل املاضي، مثل: شتان مبعن افرتق، 
وهيهات مبعن بعد.

3 ـ ما يدل على املضارع، وهو اسـم الفعل املضارع، مثل: أّوه مبعن أتوجع، 
ووي مبعن أعجب.

ومـن أمسـاء األفعـال أيضـا ـ مـا يدخـل حتـت التقسـيم السـابق ـ أمسـاء األفعـال 
الـي أصلهـا ظـرف أو جـار وجمـرور.

فمثال الي نقلت عن الظرف: دونك كتابا، أي خذه.
ومثال الي أصلها جار وجمرور: عليك زيدا أي الزمه، وإليك أي تنّح.

قال ابن مالك:
عليـــَكا أمسائِـــه  ِمـــن  إليـــَكاوالفعـــُل  مـــع  دونَـــَك  وهكـــذا 
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نَاِصبَـــنِي بلـــَه  ُرَويـــَد  كـــذا 
ومـــا ِلمـــا تنـــوُب عنـــُه مـــْن عمـــْل

ويَعمـــاِن اخلفـــَض َمصَدَريـــِن
هَلـــا وأّخـــْر مـــا لـِــِذي فيـــِه العَمـــل

فائدة:	 

الفـرق بـني صـٍه بالتنويـن وصـْه بدونـه، أن الـي بالتنويـن نكـرة، والـي مل تنـون 
معرفـة، فـإذا قلـت صـٍه بالتنويـن فقـد هنيـت خماطَبَـك عـن أن يتكلـم بـأي كام، وإذا 
قلـت صـه بـدون تنويـن: فقـد هنيـت خماطَبَـك عـن كام معـني. وهكـذا يف غريهـا مـن 

أمسـاء األفعـال.
قال ابن مالك:

بـــنّيُواحكـــْم بتنكـــرِي الـــذي ينـــّوُن ِســـواُه  وتعريـــُف  ِمنهـــا 

1( ﴿ڦ ڦڦ ﴾ ]املائدة: 105[
عليكم: اسم فعل أمر، والفاعل ضمري مسترت تقديره أنتم.

أنفسكم: مفعول به منصوب وعامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وهو 
مضاف والضمري املتصل مبي على السكون يف حمل جر مضاف إليه.

2( ﴿ ۇ ۇ ۆ ۆڦ ﴾ ]املؤمنون: 36[
هيهات: اسم فعل ماض.

هيهات: توكيد لفظي.
لما: الام صلة، وما: اسم موصول مبي على السكون يف حمل رفع فاعل.
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توعـدون: فعـل مضـارع مرفـوع وعامـة رفعـه ثبـوت النـون ألنـه مـن األفعـال 
اخلمسـة، والـواو ضمـري متصـل مبـي يف حمـل رفـع نائـب فاعـل.

3( ﴿ ہ ہ ہ ھ﴾ ]اإلسراء: 23[
ال: ناهية.

تقـل: فعـل مضـارع جمـزوم وعامـة جزمـه السـكون، والفاعـل ضمـري مسـترت 
أنـت. تقديـره  وجوبـا 

لهما: جار وجمرور متعلق بالفعل تقول.
وجوبـا  مسـترت  ضمـري  والفاعـل  أتضجـر،  مبعـن  مضـارع  فعـل  اسـم   أف: 

تقديره أنا.
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س1: عرف أمساء األفعال.
س2: اذكر أقسام أمساء األفعال مثا لكل قسم منها.

س3: ما الفرق بني صٍه بالتنوين وصه بدون تنوين؟
س4: أعرب األمثلة اآلتية:

﴿ڦ ڦڦ ﴾ ]املائدة: 105[. •

﴿ ۇ ۇ ۆ ۆڦ ﴾ ]املؤمنون: 36[. •

﴿ ہ ہ ہ ھ﴾ ]اإلسراء: 23[. •
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الملحق )1(:
أسلوب ال سيما

أسـلوب ال سـيما يؤتـى بـه لتفضيـل مـا بعدهـا علـى مـا قبلهـا يف احلكـم، مثـل: 
أكـرم العلمـاء ال سـيما العاملـني.

وال سيما مركبة من ثاث كلمات:
1 ـ ال النافية للجنس

2 ـ سيَّ مبعن مثل اسم ال، وخربها حمذوف دائما تقديره موجود أو حاصل.
3 ـ مـا، وقـد تكـون اسـم موصـول، أو نكـرة موصوفـة، أو نكـرة تامـة، وقـد 
تكـون زائـدة، فعلـى أهنـا اسـم موصـول أو نكـرة موصوفـة أو نكـرة تامـة فهـي يف حمـل 

جـر مضافـة إىل سـي، وعلـى أهنـا زائـدة فكلمـة سـي مضافـة إىل مـا بعدهـا.
حكم االسم الواقع بعد ال سيما

االسم الواقع بعد ال سيما قد يكون معرفة، وقد يكون نكرة، فإذا كان معرفة 
جاز فيه وجهان: الرفع واجلر.

مثل: أكرم العلماء ال سيما العاملني أو العاملون.
وإذا كان نكرة جاز فيه ثاثة أوجه الرفع والنصب واجلر، مثل:

استشـر األصدقـاء ال سـيما صديقـا خملصـا، أو صديـٌق خملـٌص، أو صديـٍق 
خملـٍص.
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فالرفـع علـى أنـه خـرب ملبتـدأ حمـذوف، والنصـب علـى أنـه متييـز ملـا، واجلـر علـى 
أنـه مضـاف إىل سـي.

1 ـ أكرم العلماء ال سيما العاملين
أكرم: فعل أمر مبي على السكون، والفاعل ضمري مسترت تقديره أنت.
العلماء: مفعول به منصوب وعامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره.

ال: نافية للجنس.
سـيما: سـي: اسـم ال منصـوب وعامـة نصبـه الفتحـة الظاهـرة علـى آخـره. 

وهـو مضـاف. ومـا: زائـدة.
العاملين: مضاف إىل سي جمرور وعامة جره الكسرة الظاهرة على آخره.

وخرب ال اسم حمذوف تقديره موجود.

2 ـ استشر األصدقاء ال سيما صديقا مخلصا
استشر: فعل أمر مبي على السكون، والفاعل ضمري مسترت تقديره أنت.
األصدقاء: مفعول به منصوب وعامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره.

ال: نافية للجنس.
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سيما: سي: اسم ال منصوب وعامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره.
وهو مضاف. وما: نكرة غري موصوفة، يف حمل جر مضاف إليه.

وخرب ال اسم حمذوف تقديره موجود.
صديقا: متييز منصوب وعامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره.

مخلصا: نعت منصوب وعامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره.
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س1: مى يستعمل أسلوب ال سيما؟
س2: مم يتكون أسلوب ال سيما؟ وبني املراد بكل كلمة منه؟

س3: بــني حكــم االســم الواقــع بعــد ال ســيما يف حــال كونــه نكــرة ويف حــال كونــه 
معرفة.

س4: أعرب اجلمل اآلتية:
أكرم العلماء ال سيما العاملني. •
استشر األصدقاء ال سيما صديقا خملصا. •
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الملحق )2(:
المذكر والمؤنث

ينقسم االسم إىل مذكر ومؤنث.
فاملذكر هو ما دل على ذكر، ويشار إليه باسم اإلشارة هذا.

واملؤنث هو ما دل على أنثى، ويشار إليه باسم اإلشارة هذه.
عالمات التأنيث

عامات التأنيث الي يعرف هبا املؤنث أربع:
أ( تاء التأنيث املتحركة، كفاطمة.

ب( ألف التأنيث املقصورة، كليلى وسلوى.
ج( ألف التأنيث املمدودة، كحسناء.

د( عود الضمري مؤنثا على الكلمة، مثل: األثواب اجلديدة لبستها.
أقسام االسم املؤنث

ينقسم االسم املؤنث اىل أربعة أقسام:
أ( مؤنث لفظي معنوي.
ب( مؤنث معنوي فقط.
ج( مؤنث لفظي فقط.

د( مؤنث جمازي.
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1( المؤنث اللفظي المعنوي:
هو ما دل على مؤنث حقيقي، ووجدت فيه عامة التأنيث كعائشة وسلمى.

2( المؤنث المعنوي فقط:
هو ما دل على مؤنث حقيقي، ومل توجد فيه عامة التأنيث كهند وزينب.

3( المؤنث اللفظي فقط:
هو ما دل على مذكر، ووجدت فيه عامة التأنيث كطلحة ومحزة.

4( المؤنث المجازي:
هو ما دل على مؤنث غري حقيقي، ولكنه عومل مبعاملته، كشمس.
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س1: ما الفرق بني املذكر واملؤنث؟
س2: ما عدد عامات التأنيث الي يعرف هبا املؤنث؟ وما هي؟

س3: ما عدد أقسام املؤنث؟
س4: مــا املؤنــث اللفظــي املعنــوي؟ ومــا املؤنــث املعنــوي فقــط؟ ومــا املؤنــث اللفظــي 

فقــط؟ ومــا املؤنــث اجملــازي؟
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الملحق )3(:
التصغير

التصغري: هو تغيري يطرأ على بنية االسم إلضافة معن التحقري أو غريه.

أغراض التصغري

من أغراض التصغري:
1 ـ التحقري، مثل: شاعر: شويعر، طالب: طويلب

2 ـ تقليل العدد، مثل: دراهم: دريهمات
3 ـ التصغري، مثل كتاب: كتيب

4 ـ تقريب الزمان واملكان، مثل: قبيل الفجر، ودوين املنرب.
5 ـ التعطف، مثل: ابن: بّي، أخ: أخّي

كيفية التصغري

1 ـ يصغـر االسـم الثاثـي علـى وزن فـَُعْيـل، أي بضـم أولـه وفتـح ثانيـه وزيـادة 
يـاء سـاكنة بعـده، مثـل: فلـس: فليـس، قلـم: قليـم، هنـر: هنـري.

2 ـ يصغـر االسـم الرباعـي علـى وزن فـَُعيعِـل، مثـل: درهـم: دريهـم، جعفـر: 
جعيفـر، قنفـذ: قنيفـذ

3 ـ يصغـر االسـم إذا كان مخاسـيا رابعـه حـرف علـة علـى وزن فـَُعْيِعيـل، مثـل: 
مصبـاح: مصيبيـح، عصفـور: عصيفـري، قنديـل: قنيديـل.
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فوائد:	 

1 ـ يعامل معاملة االسم الثاثي يف التصغري:
كل اسم ثاثي ختم بتاء التأنيث، مثل: غرفة: غريفة. •
كل اســم ثاثــي األصــول ختــم بألــف التأنيــث املقصــورة أو املمــدودة،  •

مثــل: بشــرى: بشــريى، محــراء: محــرياء.
كل اســم ثاثــي األصــول ختــم بألــف ونــون زائدتــني، بشــرط أال جيمــع  •

علــى فعالــني، مثــل: عثمــان: عثيمــان، عطشــان: عطيشــان. فــإن مجــع 
علــى فعالــني كســر احلــرف الــذي يلــي يــاء التصغــري، مثــل: ســرحان: 

ســرحيني، ســلطان: ســليطني.
كل مجع تكسري وزنه أفعال، أفراس: أفرياس، أطفال: أطيفال. •

2 ـ إذا كان ثاين االسم حرف علة منقلبا عن حرف علة فإنه يرد إىل أصله، 
مثل: باب: بويب، غار: غوير، ناب: نييب، موقن: مييقن.

3 ـ يـرد للكلمـة حـال التصغـري مـا حـذف منهـا إذا كانـت علـى حرفـني، مثـل: 
يـد: يديـة، أب: أيب، فـم: فويـه، عـدة: وعيـدة.

4 ـ خرجـت بعـض الكلمـات عـن القيـاس يف التصغـري، فتحفـظ وال يقـاس 
عليهـا، مثـل: رجـل: روجيـل، مغـرب: مغريبـان، إنسـان: أنيسـيان.

قال احلريري يف ملحة اإلعراب:
َوِإن تُرِْد تصغرَي االسِم املـُحتـََقْر
فُضـــمَّ مبـــَداُه هلـــذي احلَاِدثـــْه
تقـــوُل يف فـَْلـــٍس فـَُليـــٌس يـَــا فـــَى
أرَدفتَـــُه مؤنَـّثًـــا  يكـــن  وإْن 

لِصغَـــْر َوِإمَّـــا  لتهـــواٍن  ِإمَّـــا 
ثَالِثَـــْه لتكـــون  يَـــاء  وزِدُه 
أَتَـــى ُثاثـــَي  كلُّ  َوَهَكـــَذا 
ــُه ــو َوصفتَـ ــُق لَـ ــا تُلِحـ ــاء َكَمـ َهـ
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ألـــْف ثانيـــِه  بعـــِد  ِمـــن  َوِإن يكـــن 

ُســـَفرْيُِج ســـفرجٍل  يف  وقيـــَل 

َذحَبْـــُت ُغَزيِـّــٍل  كـــْم  تقـــوُل 

للّتعويـــِض اليَـــاُء  تُـــزاُد  َوقـــد 

ِلِســـرحان ُســـَرحيِْنٌي  َوقـــل 

أتَـــى املـُـــطَيليَق  إنَّ  كقوهِلِـــم 

األلِـــْف ُعثيمـــاَن  يف  تُغيـّـــْر  َواَل 

َذيَـّــا أصَّلـــوُه  ِمَـّــا  وشـــذَّ 

فاعتـــربْ ُزعيِفـــرَاُن  َوَهَكـــَذا 

أُنـَْيِســـَياُن أَْيضـــا  وقوهُلُـــم 

وارُدْد ِإىَل احملذوِف َما كاَن ُحِذْف

حُيـــَذى مبثـــاٍل  َهـــَذا  وليـــَس 

نـَُويـْـــَرْه علـــى  النّـــاَر  فصغِّـــِر 

ُشـــَفيـَْهْه َشـــَفٍة  يف  كقوهِلِـــم 

بـَُويْـــُب فُقـــْل  البـــاَب  وَصغِّـــِر 

ُيســـَتثَقُل َمـــا  الّتصغـــرِي  يف  وألـــِق 

أبـــواُب مجُعـــُه  بَابـــا  ألنَّ 

الَكلِـــْم يف  تُـــزاُد  الـــِي  واألحـــرُف 

فـَُويعِـــُل َتصغـــريُُه  وفاعـــٌل 

ُمطَْيلِـــُق ُمْنطَلِـــٍق  يف  تقـــوُل 

ُمنـــريَْه نـــارُُه  تقـــوُل  َكَمـــا 

ُشـــَويـَْهْه صغَّرتـََهـــا  إْن  والّشـــاُة 

نـُيـَْيـــُب صّغرتَـــُه  ِإن  والنّـــاُب 

يَثُقـــُل تـَـــرَاُه  َمـــا  أَو  زَائـــُدُه 

أنيَـــاُب مجعِـــِه  أصـــُل  والنّـــاُب 

وانتهـــم ســـايل  قولُـــَك  جمموُعَهـــا 

ـــُل ُرَوجيِْ رَاِجـــٍل  يف  كقوهِلِـــم 

ُمَريـــزُِق ُمرتـــزٍِق  َويف  فافَهـــْم 

َتِقـــْف َواَل  أبـــدا  يَـــاء  فاقِلْبـــُه 

خُمَـــرْيُِج ُمســـتخرٍِج  فَـــى  َويف 

مَسَْحـــُت بـــِه  ُدنـَْينـــرٍي  وَكـــم 

املـَـــِهيِض للمصغَّـــِر  واجلَـــرِب 

َكَما تقوُل يف اجلمِع َسرَاحنُي احِلَمى

ـــَفرييَج ِإىَل َوقـــِت الّشـــَتا واخبَـــا السُّ

يَنَصـــِرْف اَل  الَـّــِذي  ُســـكريَاَن  َواَل 

اللََّذيَـّــا ومثلُـــُه  َذا  تصغـــرُي 

بـــِه السُّداِســـيَّاِت فافَقـــْه َمـــا ذُِكـــْر

ُمَغرْيِبَـــاُن شـــذَّ  َكَمـــا  شـــذَّ 

مـــن أصلـــِه َحـــىَّ يَعـــوَد ُمنَتِصـــْف

ا شـــذَّ َمـــا  ودَْع  األصـــَل  فاتَّبِـــِع 
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س1: عرف التصغري.
س2: اذكر ما تعرفه من أغراض التصغري مع التمثيل.

س3: اذكر أوزان التصغري ومب خيتص كل وزن منها مع التمثيل.
س4: اذكــر ضوابــط الكلمــات الــي تعامــل معاملــة االســم الثاثــي يف التصغــري مــع 

التمثيــل لــكل منهــا.
س5: كيف يصغر االسم الذي ثانيه حرف علة منقلب عن حرف علة؟

س6: كيف يصغر االسم املتكون من حرفني حلذف حرف منه؟
س7: اذكر أبيات التصغري من ملحة اإلعراب للحريري.
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